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1. Cel pracy 
Celem sporządzenia karty informacyjnej jest dokonanie kompleksowej analizy 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu 
produkcji polepszacza glebowego na terenie działek nr 8/3, 9/3 w obrębie Krzyżówka,  
w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, w tym określenie wpływu planowanej 
inwestycji na powietrze, klimat akustyczny i gospodarkę odpadami oraz oddziaływania 
na środowisko wodno-gruntowe. Autorzy starali się również przeanalizować możliwość 
wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją 
przedmiotowej inwestycji oraz określić i przeanalizować wpływ kumulacji oddziaływań 
na środowisko. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 produkcja polepszacza glebowego (środek 
poprawiający właściwości gleby) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 71), jako inwestycja obejmująca instalację do odzysku 
odpadów kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zakres karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia na środowisko został 
sporządzony zgodnie z zapisami art. 62a ust 1 oraz art. 66 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn.zm.), a ponadto szczególnej analizie poddano takie 
zagadnienia jak: 

 oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji  
do powietrza, 

 oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu  
do środowiska, 

 oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, 

 oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami, 
 analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem. 
 
Dla tego typu inwestycji uzyskanie decyzji środowiskowej, wymagane jest przed 
uzyskaniem: 

 zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (prowadzenie odzysku, 
kompostowania w procesie R3), 

 pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. 
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Skład zespołu autorskiego 

Materiał został opracowany przez zespół autorski w składzie: 

Sebastian Ślusarczyk – kierujący zespołem 

Paweł Iwaniuk 

Inwestor 

Wnioskodawcą przedmiotowego przedsięwzięcia jest firma:  
 

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5  
96-300 Żyrardów 

Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego karty 
informacyjnej przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Wykorzystane materiały  

Podstawowe akty prawne 

Przy sporządzaniu niniejszej karty informacyjnej oparto się na następujących aktualnie 

obowiązujących aktach prawnych regulujących zakres korzystania przez planowaną 

inwestycję z poszczególnych elementów środowiska i wymogi względem organów 

środowiska: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

 Ustawa 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; 

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu; 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu; 

 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; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 
procesu odzysku R 10; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

 Materiały informacyjne przekazane przez inwestora 

o karty katalogowe możliwych do zastosowania maszyn i urządzeń, 

o materiały z wizji lokalnej w terenie,  

o stan zanieczyszczenia powietrza Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Płocku znak PL-

MO.7016.1.54.2017.DL z dnia 23 maja 2017 r., 

o informacje nt. planowanego zagospodarowania terenu, 

o informacje uzyskane od Inwestora dot. analizowanej inwestycji i ustalenia 

programowe. 
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3. Usytuowanie przedsięwzięcia i dotychczasowy sposób 
wykorzystania terenu 

 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie na terenie działek nr 8/3, 9/3  

w obrębie Krzyżówka, w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, na terenie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Słabomierz-Krzyżówka. Teren ten objęty 

jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Radziejowice z dnia 27 marca 2014 r. Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu 

zagospodarowania działki: 3/1, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 

8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11/2 oraz 11/3 przeznaczony jest jako teren 

gospodarki odpadami (symbol O).  

Teren składowiska jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Do obsługi zakładu wykorzystywana jest brama zlokalizowana od strony drogi krajowej 

nr 50 (droga krajowa przebiega wzdłuż północno-wschodniej granicy składowiska). 

Pozostałe bramy wjazdowe (nie używane do wjazdu pojazdów z odpadami) znajdują się 

od strony drogi technologicznej wzdłuż linii kolejowej CMK, położonej wzdłuż 

zachodniej granicy terenu składowiska (2 szt.) oraz od drogi krajowej nr 50. 

Zdjęcie 3.1 Lokalizacja planowanej inwestycji (https://www.google.pl/maps/) 

 

 

Planowana inwestycja położona jest we wschodniej części składowiska Słabomierz-

Krzyżówka. 
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Bezpośrednie sąsiedztwo składowiska stanowią: 

 na zachodzie - linia Centralnej Magistrali Kolejowej (torowisko, rowy odwadniające, 

droga techniczna z płyt betonowych), za magistralą kolejową - obszary pól 

uprawnych i leśnych, 

 na wschodzie - droga krajowa nr 50, relacji Mińsk Mazowiecki-Sochaczew, 

biegnąca na nasypie, 

 na północy i południu - nieużytki pokryte roślinnością trawiastą oraz skupiskami 

drzew i krzewów. 

Na południe od składowiska przebiega linia kolejowa Skierniewice - Łuków oraz na 

południowy wschód droga krajowa nr 8 (Warszawa - Katowice, w tym obwodnica 

Mszczonowa węzeł drogowy Mszczonów). 

Najbliższa od terenu składowiska zabudowa to zlokalizowane przy drodze krajowej  

nr 50 dwie stacje benzynowe, jedna przy pasie wschodnim, na wysokości wjazdu  

na składowisko, druga przy pasie zachodnim, ok. 150 m na południe, wraz z miejscem 

postojowym dla samochodów ciężarowych budynkami usługowymi.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 700 m  

od przedmiotowej instalacji. 

Na południe od składowiska oraz od sąsiadujących z nim terenów 

niezagospodarowanych znajduje się teren i obszar górniczy związany  

z zagospodarowanym złożem kruszyw naturalnych (piasek) - Krzyżówka 2. Na północ 

od obiektu również znajduje się teren i obszar górniczy związany ze złożem kruszyw 

naturalnych (piasek) - Słabomierz II, na którym zaniechano eksploatacji. 

Dalsze otoczenie składowiska to zabudowania wsi Krzyżówka (na zachodzie), wsi 

Pieńki-Towarzystwo i Słabomierz (na północy), wsi Budy Mszczonowskie  

(na wschodzie) oraz wsi Grabce Józefopolskie i Marków-Świnice (na południu). 

W odległości ok. 3 km na południowy wschód od składowiska Słabomierz Krzyżówka 

położone jest miasto Mszczonów, natomiast w odległości ok. 6 km na północny zachód 

Żyrardów. 
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Zdjęcie 3.2  widok na tereny graniczące z obszarem inwestycji (https://www.google.pl/maps/) 

 

 

Inwestycja planowana jest na terenie, na którym nie występują formy ochrony 

przyrody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1 - 5, 8 i 9, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.), w tym również obszary 

Europejskiej Sieci Natura 2000, oraz skupiska cennej roślinności podlegającej ochronie 

gatunkowej.  

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze: 

 objętym ochroną prawną konserwatora zabytków, oraz archeologicznej strefy 

konserwatorskiej. Nie występują tu obiekty zabytkowe, oraz tzw. „zabytki 

oczywiste” mogące być wpisane do rejestru zabytków, 

 lokalizacji pomników przyrody,  a także ich stref ochronnych, 

 występowania naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowanych złóż 

kopalin oraz terenów górniczych, 

 usytuowanym na obszarach: wodno-błotnych, wybrzeży, górskich i leśnych, 

przylegających do jezior, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. 

Nie występują również powiązania funkcjonalno-przestrzenne z wymienionymi 

obszarami, z tego względu jakiekolwiek oddziaływanie podejmowanych działań 

inwestycyjnych na wymienione obszary jest wykluczone. 
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Teren, na którym planowana jest inwestycja nie charakteryzuje się szczególnymi 

walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi. W otoczeniu dominują tereny silnie 

przekształcone, wykorzystywane na cele działalności składowiska odpadów 

Słabomierz-Krzyżówka. Lokalizacja inwestycji na omawianym obszarze  

nie koliduje z istniejącą w sąsiedztwie zabudową oraz infrastrukturą drogową. 

Nie występują również powiązania funkcjonalno-przestrzenne z wymienionymi 

obszarami, z tego względu jakiekolwiek oddziaływanie podejmowanych działań 

inwestycyjnych na wymienione obszary jest wykluczone. 

Aktualny stan zagospodarowania terenu 

Budowa zakładu została zlokalizowana na terenie użytkowanym na cele gospodarki 

odpadami. 

Teren inwestycji położony jest na obszarze składowiska odpadów. 

W chwili obecnej (stan na czerwiec 2017 r.) teren planowanej inwestycji jest terenem 

silnie przekształconym, pozbawiony naniesień budowlanych.  

Teren inwestycyjny jest płaski, o spadku w kierunku wschodnim, nieutwardzony.  

Na terenie inwestycji nie występuje zieleń wysoka (drzewa, krzewy), na której 

usunięcie Inwestor musiałby uzyskiwać stosowane zezwolenia. 

Podczas wizji terenu w kwietniu br. nie stwierdzono występowania na terenie inwestycji 

gatunków chronionych zwierząt. Całość terenu ze względu na wcześniejszy profil 

prowadzonej działalności jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem zwierząt.   

Roślinność całego otoczenia obszaru przyszłej inwestycji ma charakter antropogeniczny. 

Na terenie tym wykształciła się mozaika zbiorowisk ruderalnych o znikomej wartości 

przyrodniczej. Na obszarze składowiska występują pojedyncze drzewa i krzewy, 

natomiast na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nie rosną drzewa ani 

krzewy.  

Skład gatunkowy runa, na nieutwardzonych fragmentach terenu wskazuje, że są to 

siedliska które wykształciły się w efekcie kolonizacji siedlisk odkształconych, czyli 

procesu spontanicznej sukcesji wtórnej. Tak ukształtowana roślinność ruderalna składa się 

zarówno z zespołów (asocjacji sensu Braun-Blanqet 1964), jak i zbiorowisk (fitocenozy) 

pionierskich, silnie powiązanych ze specyficznymi typami podłoża. Wśród występujących 

tam gatunków wymienić można: 
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nawłoć olbrzymia Solidago giganthea,  

wrotycz pospolity Tanacetum vulgare,  

perz zwyczajny Elymus repens 

dziewanna Verbascumsp.  

bylica piołun Artemisia absinthium 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 

dziurawiec Hypericum sp. 

W otoczeniu skarpy składowiska teren pokryty jest trawą oraz roślinnością komosowatą  

i bylicami. 

Podczas badań nie stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin. 

 

Bilans terenu: 

Powierzchnia terenu składowiska Słabomierz- Krzyżówka, w granicach obecnego 
zagospodarowania wynosi 14,21 ha z czego: 
• teren kwatery rekultywowanej (5,7 ha) i części zrekultywowanej (3,0 ha) - łącznie  

8,7 ha, 
• teren zaplecza technicznego i elektrowni wykorzystującej biogaz - 1,07 ha, 
• teren zieleni izolacyjnej- 2,89 ha, 
• teren rezerwy- 1,38 ha. 

Docelowe ukształtowanie bryły składowiska, zgodnie z obowiązującym 
planem zagospodarowania przestrzennego, ustalono przy zachowaniu maksymalnej 
rzędnej 180 m n.p.m.  

Na tym obszarze wybudowana zostanie płyta szczelna o wymiarach  
30 x 20 m, tj. o powierzchni 600 m2. 

Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie,  
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą 
się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 
Aktualny stan zagospodarowania terenu 

Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 29/09/PŚ.O z dnia 17.03.2009 r. 

udzielającą zgody Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na zamknięcie 

części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na gruntach wsi 

Słabomierz- Krzyżówka (wraz ze zmianą Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 

25/13/PŚ.O z dnia 11.01.2013 r.). Składowisko zostało zamknięte i poddane rekultywacji zostały 
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3,0 ha powierzchni.  Dla składowiska w 2009 roku został opracowany przez GEOTEKO „Projekt 

budowlany rekultywacji składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka”. Projekt ten został 

zatwierdzony i wydano pozwolenie na budowę decyzja nr RB7351/3/173/09  

z dnia 12 października 2009 r. wydana przez Starostę Żyrardowskiego. 
Zatem na terenie inwestycji  nie są zlokalizowane inne przedsięwzięcia 

realizowane i zrealizowane, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 
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4. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcji polepszacza 

glebowego. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr 8/3, 9/3  

w obrębie Krzyżówka, w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, na terenie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Słabomierz-Krzyżówka. 

Rys 4.1 schemat zagospodarowania terenu  

 
W ramach inwestycji planuje się budowę szczelnej, betonowej płyty procesowej,  

o wymiarach 20 m x 30 m. 

Zakład przetwarzania odpadów – opis działalności po realizacji inwestycji 
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Po realizacji planowanej inwestycji na terenie działek nr 8/3, 9/3 w obrębie Krzyżówka, 

w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, będzie prowadzona działalność polegająca  

na produkcji polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej). 

Po zrealizowaniu inwestycji w zakładzie produkcji polepszacza glebowego możliwe 

będzie przetwarzanie 5 tys. Mg odpadów na rok.  

W zakładzie zatrudnionych zostanie łącznie ok. 5 pracowników, pracujących  

w systemie jednozmianowym.  

Przewiduje się, że zakład pracować będzie (niezależnie od etapu realizacji) maksymalnie 

przez 5 dni w tygodniu (około 300 dni w roku), tj. od poniedziałku do piątku  

w godzinach 800 – 1600. Ruch pojazdów po terenie odbywać się będzie od poniedziałku 

do piątku w godzinach 800 – 1600. 

W ramach planowanej inwestycji Inwestor przewiduje prowadzenie na jej terenie procesu 

technologicznego: 

 procesu produkcji polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej). Proces ten 

będzie prowadzony na płycie szczelnej.  

W związku z powyższym Inwestor wnioskuje o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. procesu planowanego do prowadzenia na terenie inwestycji.  

Charakterystyka produkcji polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej). 

Planuje się produkcję tzw. polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej). Proces  

ten będzie prowadzony przy wykorzystaniu szczelnej płyty, zakład jest w stanie 

wyprodukować do 5 tys. Mg/rok polepszacza glebowego. 

Ziemia próchniczna powstaje po zmieszaniu popiołów ze spalania węgla kamiennego 

lub ziemi z ustabilizowanymi osadami ściekowymi, nawozami, masą roślinną  

np. trocinami, kompostem, masą celulozową, rozdrobnioną słomą. Mieszanina winna 

zawierać ok 35 % ustabilizowanych osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę.  

Mieszanie osadów ściekowych z popiołami lub ziemią, nawozami, masą roślinną 

(rozdrobnioną słomą), masą celulozową, kompostem, wykonane w odpowiedni sposób 

pozwala w praktyce na utworzenie gleby o bardzo dobrych właściwościach zarówno 

nawozowych jak i powietrzno-wodnych.  

Odpowiedni udział popiołów lub ziemi powoduje zwiększenie udziału frakcji stałej. 

Efektem tego jest wzrost wytrzymałości, oraz zmniejszenie ściśliwości i wilgotności 
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mieszanki. Właściwości popiołów powodują wiązanie wody osadowej, zmniejszając 

jego uwodnienie. Specyficzne właściwości chemiczne i fizyczne popiołów (szczególnie 

wysoki odczyn oraz właściwości sorpcyjne) umożliwiają proces wzajemnej neutralizacji 

lub immobilizacji szkodliwych związków zawartych w obu odpadach, a także 

częściowej sanitacji osadów.  

Korzystną właściwością mieszanki są jej właściwości powietrzno-wodne (niski 

współczynnik filtracji i odsączalności mieszanki, duża pojemność wodna). Powoduje  

to, że ilość odcieków podczas magazynowania mieszanki może być niewielka i nie będą 

one zawierały dużych ilości wyługowanych zanieczyszczeń. Tak utworzona gleba 

będzie miała cechy żyznych gleb wykształconych z utworów pyłowych.  

Z chwilą wymieszania substancji organicznej w postaci osadów ściekowych z materiałem 

szkieletowym  nadającym glebom własności mechaniczne zaczynają zachodzić procesy 

(kompostowania) glebotwórcze. Po wprowadzeniu mieszanki próchnicznej do gruntu 

inicjują one procesy glebotwórcze, prowadzą w konsekwencji do wykształcenia gleby.  

Całość procesów, w wyniku których tworzy się gleba i procesów zachodzących w glebie 

już mniej lub więcej ukształtowanej można podzielić na trzy duże grupy: 

- rozkład tworzywa gleby (minerałów i substancji organicznej) do związków 

prostszych, 

- tworzenie nowych związków o budowie, krystalicznej lub bezpostaciowej, synteza 

substancji organicznej, powstawanie połączeń organiczno-mineralnych, 

- przemieszczenia składników w glebie w postaci roztworów rzeczywistych, 

koloidalnych, zawiesin, migracja plazmy glebowej, biologiczny obieg pierwiastków  

w glebie. 

 W każdej z trzech grup wyróżnia się szereg procesów cząstkowych. Wśród wielkiej 

liczby tych procesów są takie, które zachodzą we wszystkich glebach, np. tworzenie  

się i rozkład substancji organicznej, rozpuszczanie i hydroliza minerałów i takie, które 

zachodzą tylko w niektórych glebach np. przemieszczanie żelaza, przemieszczanie glinu. 

Najważniejszymi cząstkowymi procesami glebotwórczymi w klimacie umiarkowanym  

są zachodzące w ziemi próchnicznej: 

 
1. humifikacja i nagromadzenie się próchnicy w glebie, 

2. tworzenie minerałów ilastych, 

3. tworzenie trwałych połączeń próchniczno-ilastych i próchniczno-ilasto- żelazistych, 

4. rozpad minerałów pierwotnych, 



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 15 - 

5. ługowanie kationów zasadowych, przemieszczenie z poziomów wierzchnich  

do głębszych plazmy glebowej i niskocząsteczkowych kwasów próchniczych, 

6. przemieszczenie żelaza i glinu, 

7. wytrącanie się z roztworu spolimeryzowanych związków próchnicznych, żelaza 

wapnia, glinu, manganu i innych pierwiastków, 

8. procesy utleniania i redukcji 

9. procesy tlenowego rozkładu substancji organicznej m. innymi murszenie 

 

Przetworzony w ramach procesu materiał po uzyskaniu jego dobrych wartości 

odżywczych dla gleby (i potwierdzeniu ich za pomocą stosownych badań  

w akredytowanym laboratorium) uzyska właściwości środka poprawiającego właściwości 

gleby (zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z dnia 18 czerwca 

2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu). 

Popioły  

Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, odpady z elektrowni i innych zakładów 

energetycznego spalania zostały zaliczone do 10 grupy odpadów (kody 100101, 

100102). Nie są one zaliczone do odpadów niebezpiecznych. 

Odpady paleniskowe, powstające w elektrowniach i elektrociepłowniach spalających 

węgiel kamienny, składają się głównie z popiołów lotnych i żużli. Powstają one podczas 

spalania węgla sproszkowanego w komorze paleniskowej w temperaturze od 900  

do 1600 0C. Pozostałość po spaleniu węgla tworzą niepalne substancje mineralne, 

głównie cząstki pyłowe i iłowe. Cząstki te stanowi przede wszystkim skała płonna, 

towarzysząca węglom w naturze, składa się głównie z krzemionki i tlenków glinu  

w postaci słabo zmetamorfizowanego łupka ilastego o składzie zbliżonym  

do naturalnych iłów, zawierająca niewielkie ilości kwarcu. Skład chemiczny popiołów  

i iłów jest bardzo zbliżony. 

Skład mechaniczny (ziarnowy) i chemiczny popiołów ze spalania węgla kamiennego  

i brunatnego jest korzystny dla ukształtowania gleby zasobnej w składniki pokarmowe 

oraz wodę. Bardzo duża porowatość popiołowego gruntu sprawia, że pochłania  

i gromadzi on całe zasoby wody opadowej. które są łatwo dostępne dla roślin. Popiół, 

będący produktem spalania materii pochodzenia roślinnego, obfituje w składniki 

pokarmowe dla roślin, z wyjątkiem azotu.  

Czynnikami ograniczającymi ich wzrost na podłożu popiołowym są: 
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 alkaliczność odczynu, którą sukcesywnie pomniejsza działanie dwutlenku węgla 

i opadów atmosferycznych; 

  nadmierna koncentracja soli rozpuszczalnych, która maleje w miarę upływu 

czasu pod działaniem opadów atmosferycznych; 

 daleko idący niedostatek azotu dla roślin; 

 brak substancji organicznej, niezbędnej dla życia mikroorganizmów;  

 bardzo duża podatność powierzchni na erozję wietrzną. 

Działanie wszystkich tych czynników zostaje wyeliminowane w wyniku zmieszania  

z osadami ściekowymi, nawozami, kompostem, ziemią, biomasą. 

Osady ściekowe 

Osady z biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych 

(zwłaszcza przetwórstwa rolno-spożywczego) są bogate, w glebotwórczą (próchniczo 

twórczą) substancję organiczną i mineralne składniki pokarmowe roślin. Stosunek węgla 

do azotu w ustabilizowanych osadach ściekowych jest analogiczny jak w próchnicy gleb 

uprawnych i w dojrzałych kompostach. Osady ściekowe zawierają też duże ilości łatwo 

przyswajalnych dla roślin mineralnych związków azotu i fosforu oraz łatwo rozkładalnej 

(mineralizowanej) substancji organicznej. Sucha masa osadów stabilizowanych zawiera 

przeważnie 40-60% substancji organicznej oraz 2,5-4,0% azotu; 1,5-2,5% fosforu 

(P2O5); 1,5-4,0% wapnia CaO; 0,5-1,2% magnezu (MgO); ok. 0,5 potasu (K2O). 

Wymienione właściwości stanowią o bardzo dużej użyteczności osadów ściekowych do 

rekultywacji bezglebowych gruntów, melioracyjnego użyźniania gleb, nawożenia gleb i 

roślin.  

Dowożone do zakładu ustabilizowane osady ściekowe będą magazynowane do czasu 

użycia w produkcji (okres do 24 godzin) na szczelnej płycie.   

W procesie produkcji w zakładzie zaplanowano zastosowanie mieszalnika poziomego  

o pojemności ok. 2000 dm3 stosowanego w typowych węzłach betoniarskich, który 

będzie służył do uzyskania dokładnego wymieszania składników. Jego wydajność 

szacuje się na ok. 100 m3/h. 
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Rys. 4.4 – widok przykładowej  maszyny przeznaczonej do mieszania materiału . 

Mieszanie składników odbywać się na płycie szczelnej. Dozowanie komponentów 

będzie prowadzone przy zastosowaniu podajników śrubowych. W czasie mieszania 

szczególna uwaga zwrócona będzie na dokładne rozbicie i rozdrobnienie potencjalnie 

sklejonych grud osadów ściekowych.  

W przypadku uzgodnienia z odbiorcą potrzeby wzbogacenia mieszanki o wskazane 

mikroskładniki (np. bor) nastąpi ich dozowanie przed rozpoczęciem mieszania 

bezpośrednio do mieszalnika. 

Po dokładnym wymieszaniu składników, produkt zostanie usypany w pryzmy. W tej 

postaci pozostanie przetrzymany przez około 10 tygodni, aby w wymieszanym materiale 

zostały zakończone wszystkie procesy glebowe, np. proces "pozornego głodu 

azotowego".  

Również i w tym przypadku w momencie występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, np. deszczy nawalnych, długotrwałych i silnych wiatrów, dużych 

opadów śniegu, usypane w procesie pryzmy zostaną okryte tkaniną półprzepuszczalną 

mającą zabezpieczyć je przed rozmyciem, czy rozwiewaniem. 

Po tym okresie produkt zostaje przekazany do odbioru przez odbiorców chcących go 

wykorzystać lub wykorzystany bezpośrednio na miejscu w procesie rekultywacji 

składowiska.  

W wyniku przetworzenia składników w procesie produkcji gleby próchniczej  

nie powstają odpady procesowe wymagające innego traktowania niż uzyskana  
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w procesie mieszanina. Dlatego proces ten jest procesem bezodpadowym (jedynie,  

co powstaje w wyniku tego procesu to odcieki technologiczne w rozumieniu ustawy 

prawo wodne).  

Uzyskana w wyniku procesu glebotwórczego przetworzona mieszanka odpadów  

i produktów, po jego zakończeniu zostanie poddana badaniom przeprowadzanym przez 

akredytowane laboratorium, o którym mowa w ustawie prawo ochrony środowiska.  

Badania będą przeprowadzane pod względem norm jakie musi spełnić produkt, który 

można wykorzystać rolniczo (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 

i nawożeniu). 

Inwestor po uzyskaniu produktu tzn. polepszacza glebowego o dobrych parametrach 

fizyko-chemicznych zgodnych z normami wskazanymi ww. rozporządzeniu wystąpi  

do ministra właściwego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu 

nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin. 

 

Odpady o kodzie 19 08 05 tj. ustabilizowane komunalne osady ściekowe  

Przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 będzie prowadzone na podstawie ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przetworzony w ramach procesu materiał  

po uzyskaniu jego dobrych wartości odżywczych dla gleby i potwierdzeniu  

ich za pomocą stosownych badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium 

zostanie dalej wykorzystany na zewnątrz, jako tzw. polepszacz glebowy zgodnie  

z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.  

Nie należy wiązać tego przetwarzania z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Rozporządzenie to mówi  

o bezpośrednim stosowaniu osadów ściekowych na gruncie (końcowe wykorzystanie 

osadów), a Inwestor nie zamierza wykorzystywać komunalnych osadów ściekowych 

jako odpadów samoistnych i nie przetworzonych. Zamierza je przetwarzać, uzyskując 

poprzez mieszanie osadów z ziemią, popiołem, masą celulozową, biomasą (słomą 

rozdrobniona,) produkt, tj. polepszacz glebowy.  

Proces przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych i popiołów z naturalną 

biomasą roślinną (wartości organiczne) w celu uzyskania polepszacza glebowego będzie 

prowadzony przez ok. 10 tygodni, aż zostanie uzyskany produkt o wysokich wartościach 

odżywczych umożliwiających uzyskanie środka poprawiającego właściwości gleby. 
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Do czasu regulacji formalno prawnej, o której mowa powyżej w wyniku procesu będzie 

wytwarzany odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie 

nadający się do wykorzystania). W takim przypadku zostaną zastosowane przepisy 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu 

odzysku R 10, co oznacza, że: 

odpady te mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) w odniesieniu do odpadów: 

a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu, 

b) dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględnieniem zasobności 

gleby, sposobu jej użytkowania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin 

na składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, o których 

mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,  

c) odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych 

do bezpośredniego spożycia przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia  

do zbioru), 

2) w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane: 

a) odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich stosowanie  

nie spowodowało pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych nawet przy długotrwałym stosowaniu,  

w szczególności nie spowodowało szkody w środowisku w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom  

w środowisku i ich naprawie,  

b) odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gleby do głębokości  

30 cm i są przykryte glebą lub są z nią wymieszane, 

c) odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących  

w szczególności piaski luźne i słabogliniaste, oraz piaski gliniaste lekkie, 

jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 

1,5 m poniżej powierzchni gruntu – przy czym posiadacz odpadów 

dysponuje wynikami badań potwierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, 

na których odpady mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium,  

o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
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Przed zastosowaniem odpadu o kodzie 19 05 03 należy ten odpad zbadać jak również 

grunt, na którym będzie wykorzystany w procesie R10, badania te zostaną dokonane 

przez wytwórcę odpadów.  

Gruntami, na których można stosować odpady w procesie R10 są m.in.: 

1. obiekty lub powierzchnie pozbawione pokrywy glebowej wskutek różnego 

rodzaju ziemnych robót i prac inżynierskich (np. wyrobiska, zwałowiska, nasypy), 

a także wskutek erozji wodnej i wietrznej, masowych ruchów ziemi, pożarów, 

susz, itp, 

2. składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych (w tym szczególnie  

z wydobycia i przeróbki kopalin),  

3. grunty naturalne o silnie zdegradowanej pokrywie glebowo-roślinnej.  

Wykorzystanie ziemi próchniczej lub odpadu 19 05 03 do rekultywacji terenów 

poprzemysłowych wymaga uwzględnienia warunków, wynikających z ustawy Prawo 

ochrony środowiska, oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

Regulacja ta leży po stronie władającego gruntem, na którym zamierza prowadzić 

odzysk odpadów poza instalacjami.   

Zaproponowana technologia nie jest technologią innowacyjną i na terenie kraju 

funkcjonuje już kilkadziesiąt podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami,  

tj przetwarzaniem odpadów z wykorzystaniem tożsamego procesu, co wnioskowany.  

 

Budowa szczelnej płyty do procesów produkcji ziemi próchniczej. 
Na potrzeby zakładu zostanie zbudowana szczelna płyta do procesu o powierzchni  

ok. 600 m2, posiadająca z trzech stron betonowe ściany oporowe o wysokości ok. 2 m. 

Ściany te należy trwale i szczelnie połączyć z płytą celem stworzenia pionowej bariery 

uniemożliwiającej spływ do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych wód 

opadowych lub roztopowych oraz recyrkulowanych wód technologicznych – odciekowych 

z obszaru płyty. 

Płyta będzie wyposażona w stałe kanały odwadniające. Odpowiednie wyprofilowanie 

płyty wraz z zastosowaniem ścianek bocznych zapewni, że wszelkie odcieki z ich obszaru 

(zarówno technologiczne jak i z wód opadowych) za pomocą kanałów odwadniających, 

spłyną do szczelnego systemu ich odbioru. Ścieki powstające z tytułu prowadzonego 
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procesu, to wody opadowe, które w wyniku styczności z materiałem odpadowym  

na płycie kompostowej, stają się ściekami technologicznymi. Dlatego też system 

odwodnienia liniowego zapewnienia zmniejszenia oddziaływania przedsięwzięcia  

na środowisko. Tożsama zasada klasyfikacji ścieków technologicznych odbywa się przy 

innych procesach w gospodarce opadami. 

Na płycie będą umieszczane pryzmy usypywane w procesie produkcji polepszacza 

glebowego (gleby próchniczej). Płyta zostanie wykonana z materiału żelbetonowego 

zbrojonego, uszczelnione folią PEHD o grubości co najmniej 2 mm, o wierzchniej 

warstwie wylanej z betonu. Płyta zostanie wykonana przez specjalistyczną firmę 

zajmującą się tego typu konstrukcjami, parametry budowy płyty (podsypka płyty, rodzaj 

zastosowanego betonu - co najmniej B35, specjalnie dobierany skład betonu sposobu 

zbrojenia) musi zapewnić, iż będzie ona szczelna, niewrażliwa na niskie i wysokie 

temperatury, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości na obciążenia  

i elastyczności, co zabezpieczy ją przed pękaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.6  Przykładowy widok płyty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.7  schemat ulokowania pryzm na płycie 

1 pryzma 

2 pryzma 

 
3 pryzma 
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Mając na uwadze urządzenia jakie mogą być stosowane na potrzeby pryzmowania 

inwestor na tym etapie planuje dokonanie zakupu instalacji do pryzmowania 

odpadów. Poniżej przedstawiamy instalacje, nie będzie to instalacja tożsama, ale o 

podobnych parametrach.  

 

 
Rys. 4.8 Przykładowe urządzenia do formowania pryzm oraz przerzucania materiału będącego w procesie  

 

Założenia liczbowe jakimi inwestor się posiłkował wskazując roczną przerobowość 

wnioskowanej instalacji przy wykorzystaniu projektowanej infrastruktury (płyt  

do kompostowania): 

- łączna powierzchnia płyt do procesu 600 m2,  

- szerokość pryzmy –  przy podstawie pryzmy 3 m na wysokości 2 m,  

- wysokość pryzmy max 3 m,  

- długość pryzmy 25 m   

- ilość pryzm przy zachowaniu odstępu po miedzy pryzmami 0,5 m – 10 pryzm 

- ilość procesów w skali roku 10  

- średnia gęstość wymieszanego materiału odpadowego 0,8 Mg/m3  

   Wzór wyliczenia: 

• pryzma trapez - 3 m podstawa 2 m wys. trapez - 5 m pole 

• 5 pryzm dł. 25m 5 m pole = 625 m3 
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• 625*0,8 Mg/m3 = 500 

• 10 procesów = 5000 Mg  

Uwzględniając możliwości zakładu po wybudowaniu 2 etapu inwestycji łączna wydajność 

roczna wyniesie 5 tys Mg/rok.  

 

Budowa systemu odprowadzenia wód (wód opadowych i technologicznych)  
z utwardzonych terenów inwestycji 
 

Aby zapobiegać przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych na terenie 

inwestycji zaplanowano, że płyta szczelna wyposażona zostanie w system ujęcia  

i odprowadzania wód.  

Wody opadowe i odcieki technologiczne odebrane za pomocą systemu liniowego  

po zostaną odprowadzone do zbiornika bezodpływowego. 

Ścieki technologiczne powstające w wyniku funkcjonowania instalacji nie będą 

wprowadzane bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych. Wspomniane ścieki będą 

wywożone wozami asenizacyjnymi na zlewnię ścieków eksploatowaną przez 

Wnioskodawcę.  

Pracownicy korzystać będą z istniejącego na terenie składowiska zaplecza socjalnego. 

Ścieki bytowe z urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla pracowników obsługujących 

zakład z budynku socjalnego odprowadzane będą w całości do bezodpływowego 

zbiornika o pojemności 5 m3 i dalej wywożone na zlewnię ścieków w Żyrardowie 

eksploatowaną przez Wnioskodawcę (PGK „Żyrardów” Sp. z o. o). 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 
 

Przedsięwzięcie polegającego na budowie zakładu produkcji polepszacza glebowego  

nie będzie się zaliczało do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej 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. 
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Znikome ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej (powódź, osuniecie gruntu)  

i budowlanej. W trakcie realizacji przedsięwzięcia ważne jest utrzymanie reżimów 

technologicznych, kontroli maszyn, sprzętu, kontroli robót, kontroli w zakresie BHP. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz charakter robót związanych z realizacją  

jak i późniejsze użytkowanie, eksploatacja powoduje, że wystąpienie ryzyka awarii jest 

pomijalne. 

 

5. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych 
zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko 

Uwarunkowania środowiskowe i przestrzenne 

Położenie 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek nr 8/3, 9/3  

w obrębie Krzyżówka, w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, na terenie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Słabomierz-Krzyżówka. 

Obiekt zlokalizowany jest w odległości 3,5 km NNW od centrum Mszczonowa oraz  

6,5 km SSE od centrum Żyrardowa, pomiędzy drogą krajową nr 50, a magistralą 

kolejową CMK.  

Składowisko nie znajduje się na terenie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 

prawnie chronionych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Warunki geologiczne 
Uwzględniając rozmieszczenie mezozoicznych i trzeciorzędowych jednostek 

geologicznych Polski (Stupnicka 1997) przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie 

Niecki Brzeżnej. Na północny wschód od obiektu przebiega Strefa Teisseyre'a- 

Tornquista. 

Przypowierzchniowa budowa geologiczna analizowanego obszaru, zróżnicowana w 

pionie i w poziomie, została rozpoznana przez GEOTEKO (2008) w wyniku 

wykonanych otworów geologiczno-inżynierskich. 

Procesem determinującym budowę geologiczną terenu i okolic były procesy 

glacitektonicznego wypiętrzenia osadów neogenu (iłów plioceńskich) podczas 



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 25 - 

interglacjału wielkiego oraz procesy akumulacyjnej działalności lądolodu w okresie 

zlodowacenia Warty. 

Iły plioceńskie występują w formie kier w osadach czwartorzędowych (Kubala 2006, 

Geoteko 2008). W okolicach Żyrardowa i Mszczonowa wypiętrzone zostały  

do wysokości ponad 40 m w stosunku do pierwotnej powierzchni akumulacji 

jeziorzyskowej iłów. Są to iły oraz iły piaszczyste, sporadycznie pyły. 

Pojawienie się na analizowanym terenie lądolodu doprowadziło do akumulacji osadów 

lodowcowych i wodnolodowcowych - głównie glin zwałowych i piasków 

wodnolodowcowych (górnych) oraz piasków lodowcowych (lokalnie, w formie 

soczewek w obrębie glin zwałowych) i mułków zastoiskowych. Gliny zwałowe 

wykształcone są głównie w postaci gliny piaszczystej z otoczakami oraz z piaszczystymi 

przewarstwieniami, niekiedy nawodnionymi (narożnik SW składowiska). 

Przypowierzchniowe partie terenu stanowią holoceńskie grunty humusowe oraz grunty 

antropogeniczne. Miąższość utworów fluwioglacjalnych jest największa w części 

południowo- zachodniej i maleje w kierunku północno-zachodnim. W części SE 

występuje warstwa nawodnionych piasków wodnolodowcowych, w postaci piasków 

średnich, rzadziej z domieszką żwiru i otoczaków, o miąższości od 1,5 m (SW narożnik 

składowiska) do 10 m (w obrębie studni ujęciowej S1). W części S i SW składowiska 

piaski występują na wspomnianych wcześniej glinach zwałowych lub bezpośrednio na 

iłach plioceńskich, w części S i SE. W strefie N powierzchniowe partie terenu stanowią 

gliny zwałowe, nasuwające się na osady ilaste w strefie NE oraz S. W południowo-

zachodnim narożniku, po jego wschodniej stronie, warstwa glin czwartorzędowych 

rozdzielona jest krą iłów trzeciorzędowych, co potwierdza wpływ procesów 

glacitektonicznych na budowę geologiczną analizowanego terenu. 

Wzdłuż zachodniej i południowej granicy obiektu, iłów plioceńskich nie przewiercono 

do głębokości 25 m p.p.t., wyjątek stanowi narożnik SW, gdzie nie stwierdzono ich 

występowania (występują tu piaski o miąższości 1,5 m, a poniżej gliny zwałowe). 

W części północnej, od powierzchni terenu, zalegają gliny zwałowe, poniżej niewielkiej 

miąższości warstwa piasków wodnolodowcowych (NE) lub śródglinowych i utworów 

zastoiskowych zlodowacenia Warty (NW), oddzielająca gliny od osadów ilastych. 

Występujące w południowo-wschodniej części analizowanego terenu (na kierunku 

napływu wód gruntowych pierwszej warstwy wodonośnej) grunty niespoiste (głównie 

piaski) nie utworzyły ciągłej warstwy wodonośnej. Na pozostałym obszarze zalegają 

głównie utwory spoiste, gliny i iły, które stanowią naturalną barierę geologiczną  



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 26 - 

dla infiltracji wód do głębszych partii gruntu, a co za tym idzie dla rozprzestrzeniania się 

potencjalnych zanieczyszczeń. 

W 2008 roku wykonano również otwór geologiczny poza terenem należącym  

do składowiska, po zachodniej stronie Centralnej Magistrali Kolejowej, w którym 

również stwierdzono występowanie gruntów spoistych (od 2 m p.p.t.). Stanowi  

to barierę dla przemieszczania się zanieczyszczeń z rejonu składowiska na zachód pod 

linią kolejową. 

Hydrografia 
W obrębie terenu składowiska stwierdzono cztery poziomy wodonośne. 

Najstarszy poziom wodonośny związany jest z trzeciorzędowymi piaskami oligocenu,  

w których występują wody pod znacznym ciśnieniem. Znajduje się on pod pokrywą 

ilastych utworów słaboprzepuszczalnych o znacznej miąższości. Poziom ten nie jest 

ujmowany i eksploatowany w promieniu kilku kilometrów od analizowanego obszaru. 

W utworach czwartorzędowych występują trzy warstwy wodonośne. Najgłębsza z nich 

znajdująca się pod napięciem hydraulicznym została nawiercona w południowo-

wschodniej części składowiska (54-65 m p.p.t.). Ustabilizowane zwierciadło wody  

tej warstwy układa się na poziomie 9,95 m p.p.t. Warstwa ta ujmowana jest na potrzeby 

zakładu. Kolejną warstwę reprezentuje seria piasków wodnolodowcowych przykryta 

ciągłą warstwą glin zwałowych. Warstwa o charakterze napiętym stabilizuje  

się na głębokości ok 7,5 m p.p.t (144,50 m n.p.m.). Poziom ten nie jest ujmowany  

i eksploatowany w promieniu kilkuset metrów od analizowanego obszaru. Najpłytsza 

(przypowierzchniowa) nieciągła warstwa wodonośna utrzymuje się w piaskach 

zalegających na stropie glin zwałowych. Od strony zachodniej i północnej składowiska 

piaski budujące tę warstwę lokalnie zanikają. Poziom ten ma charakter swobodny  

a lustro wody (nawiercone i ustabilizowane) znajduje się na głębokościach 0,39 - 2,02 m 

p.p.t. (151,45 -153,61 m n.p.m.). 

Spływ wód warstwy przypowierzchniowej został wymuszony dość głębokim wykopem 

wykonanym dla potrzeb Centralnej Magistrali Kolejowej i odbywa się w kierunku ku 

zachodowi z lekkim odchyleniem na północny zachód. 

Stan jakości wód powierzchniowych 

Według podziału dorzecza Wisły na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

instalacja znajduje się w obrębie zlewni rzecznej „Pisi Gągoliny od źródeł do Okrzeszy z 

Okrzeszą”. Poniżej przedstawiono charakterystykę JCWP: 

• europejski kod JCW: PLRW2000172727631, 
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• krajowy kod JCWP: RW2000172727631, 

• scalona część wód powierzchniowych (SCWP): SW1827, 

• nazwa JCWP: Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą, 

• region wodny: Region wodny Środkowej Wisły, 

• RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

• obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisły, 

• kategoria części wód: rzeczne, 

• status: naturalna część wód, 

• powierzchnia zlewni: 108,61 km2, 

• ocena stanu: zły, 

• ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. 

Analizowany obszar leży w obrębie dorzecza Wisły, w zlewni Bzury od Rawki do Utraty 

(zlewnia poziomu 4), a uszczegóławiając w zlewni Okrzeszy (zlewnia poziomu 6), tuż 

przy dziale wodnym IV rzędu, oddzielającym zlewnię Okrzeszy od zlewni Pisi Gągoliny 

(od dopływu spod Mszczonowa do Okrzeszy). 

Najbliższe obiekty hydrograficzne to dwa stałe cieki wodne bez nazwy o szerokości 

poniżej 5 m, położone pomiędzy składowiskiem a znajdującą się na południu żwirownią. 

Ok. 400 - 450 m na zachód i południe od składowiska przepływa struga Okrzesza, będąca 

lewobrzeżnym dopływem rzeki 

Pisi Gągoliny, która z kolei znajduje się ok. 1,2 km na północ od składowiska. Wody obu 

cieków wodnych spływają w kierunku północno-zachodnim. Dodatkowo, w odległości ok. 

2,75 km na północny zachód oraz ok. 2,3 km na północny wschód od składowiska 

znajdują się zbiorniki wodne bez nazwy. 

Rzeka Pisia Gągolina, o długości 44,8 km, ma swoje źródła w okolicach Bronisławowa. 

Jest to rzeka meandrująca, o zmiennej szerokości koryta. Powierzchnia zlewni Pisi (Pisia 

Gągolina i Pisia Tuczna) wynosi 501,4 km2. 

Struga Okrzesza, o długości 12,8 km, ma swoje źródła w okolicach Adamówka. 

Powierzchnia jej zlewni wynosi 32 km2. 

Zgodnie z danymi WIOŚ (2012) potencjał ekologiczny wód rzeki Pisi Gągoliny od źródeł 

do Okrzeszy z Okrzeszą, punkt pomiarowy Pisia - Radziejowice (most) jest słaby. Biorąc 

pod uwagę elementy biologiczne jakość wód wspomnianych rzek jest charakterystyczna 

dla klasy IV (słaby stan ekologiczny), pod względem elementów fizykochemicznych - stan 

ekologiczny poniżej stanu dobrego, natomiast rozpatrując elementy hydromorfologiczne - 

klasa I, co oznacza bardzo dobry stan ekologiczny.  
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Okrzesza jest odbiornikiem ścieków zrzucanych z oczyszczalni ścieków w Grabcach 

Józefopolskich, pochodzących z systemu kanalizacyjnego Mszczonowa. 

Analizowany obszar został znacznie przekształcony przez działalność człowieka, 

zachwiane zostały warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne terenu - naturalny dział 

wodny oraz spływ wód opadowych, roztopowych i gruntowych poziomu nadlinowego.  

 

Omawiana inwestycji zlokalizowana jest w obrębie jednolitej części wód 

podziemnych (JCWPd) 81.  

Charakterystyka JCWPd 81: 

Europejski Kod JCW: - PLGW230081 

Nazwa JCWPd: - 81 

Region wodny: -Region wodny Środkowej Wisły 

RZGW: -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Obszar dorzecza: -obszar dorzecza Wisły 

Ocena stanu ilościowego: - dobry 

Ocena stanu chemicznego: -dobry 

Ocena ryzyka: - niezagrożona. 

JCWPd nr 81 położony jest w obszarze regionu Środkowej Wisły. Jest to stosunkowo duża 

jednostka o powierzchni 3224,2 km2, położona na południu niecki warszawskiej 

obejmującej rozległe zagłębienie w powierzchni utworów kredowych, wypełnione 

utworami paleogeńsko-neogeńskimi i plejstoceńskimi. 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Słabomierz- Krzyżówka jest 

monitoringiem wód podziemnych. Wody podziemne w najbliższym otoczeniu składowiska 

odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka w 2013 roku monitorowane są za pomocą 

piezometrów: P1, P3’, P4 oraz P5. Analizy laboratoryjne pobranych próbek wody 

obejmują podstawowy zakres wskaźników (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 523) oraz dodatkowo 

amoniak. 

W wodach podziemnych z piezometru P3’ w okresie objętym obserwacjami stwierdzono 

utrzymujące się na podwyższonym poziomie wartości przewodności elektrolitycznej 

właściwej, ogólnego węgla organicznego oraz amoniaku typowe dla V klasy jakości. W 

drugiej i czwartej serii badawczej stwierdzono podwyższone stężenia miedzi, plasujące sia 

na poziomie III klasy jakości wód. 

W wodach podziemnych z piezometru P5 stwierdzono podwyższone wartości 

przewodności elektrolitycznej właściwej w pierwszej serii pomiarowej oraz ogólnego 
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węgla organicznego w czwartej serii pomiarowej, typowe dla V klasy jakości wód. W IV 

klasie jakości wód mieściły się stężenia ogólnego węgla organicznego w drugiej i trzeciej 

serii pomiarowej oraz amoniaku w drugiej serii pomiarowej. 

Pozostałe analizowane parametry, monitorowane w otworach obserwacyjnych wód 

podziemnych mieściły się w granicach odpowiadających wodom dobrego stanu 

chemicznego. 

 

Warunki klimatyczne 

Pod względem regionalizacji klimatycznej obszar Żyrardowa usytuowany jest  
w północno- wschodniej części XVII regionu klimatycznego Środkowopolskiego. 
Najczęściej nad analizowany teren napływają masy powietrza polarno-morskiego  
i arktycznego. Średnia temperatura roczna oscyluje w granicach 7,7- 8,0o C, z maksimum 
w lipcu (18,4 o C) i minimum w lutym (-3,0° C). 

W okresach wysokich temperatur w ciągu lata, jak również z końcem wiosny  
i początkiem jesieni wyniesienie zanieczyszczeń ulega zmniejszeniu w stosunku do okresu 
zimowego. 

Opady atmosferyczne, mgły i wilgotność względna powietrza mają duży wpływ na 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Występowanie mgieł ogranicza 
możliwość dobrego rozpraszania zanieczyszczeń. Region można zaliczyć do jednego  
z najbardziej suchych regionów w Polsce. Wielkości opadu wahają się od 514 mm/rok 
(stacja Brwinów) do 580 mm/rok (posterunek opadowy Mszczonów). Jednym z zagrożeń 
na tym terenie jest występowanie susz glebowych i hydrologicznych, powodujących 
zakłócenie naturalnego bilansu wodnego. Osuszania terenu obok ciepła słonecznego 
dokonują wiatry. 

Gleby 
Gleby w rejonie są zmienione antropogenicznie. Są to grunty rolnicze na wyługowanych 

glebach brunatnych, wytworzonych na piaskach słabogliniastych i gliniastych, należące 

do 6 kompleksu przydatności rolniczej, V i VI klasy bonitacyjnej oraz siedliska leśne  

o typie boru świeżego. W mniejszych dolinach rzek i zagłębieniach mogą wystąpić 

gleby bagienne i pobagienne. 
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Stan środowiska 

Ocena zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych 
Ponieważ teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie składowiska 

odpadów nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań o większej skali lub większej 

złożoności, które mogłyby mieć wpływ na zanieczyszczenie gruntu i gleby w rejonie 

inwestycji. 

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

 
Planowane przedsięwzięcie w żaden istotny sposób, zarówno na etapie budowy,  

jak również podczas późniejszej eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie będzie 

oddziaływać na obszary podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

 

 Najbliżej położone obszary chronione to: 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Dąbrowa Radziejowska 3.36 

Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich - otulina 5.83 

Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich 6.26 

Skulskie Dęby 8.72 

Puszcza Mariańska 8.79 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Bolimowski Park Krajobrazowy - otulina 6.00 

Bolimowski Park Krajobrazowy 6.20 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Kampinoski Park Narodowy - otulina 26.86 
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Kampinoski Park Narodowy 29.18 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie) 0.62 

Warszawski 8.40 

Dolina Chojnatki 10.54 

Dolina Rzeki Jeziorki 12.05 

Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. łódzkie) 14.08 

Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej 17.52 

 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Wydmy Międzyborowskie 7.29 

Turczynek 19.94 

Leśny Park Miejski w Mieście - Ogrodzie Podkowie Leśnej 20.22 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wsi Komorów 26.14 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Puszcza Kampinoska PLC140001 29.49 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dąbrowa Radziejowska PLH140003 3.36 

Łąki Żukowskie PLH140053 5.45 

Dolina Rawki PLH100015 15.05 
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 Zarówno na terenie inwestycji, ani w jej najbliższym pobliżu nie występują pomniki 

przyrody. 

Poniżej przedstawiono mapę lokalizacji obszarów chronionych znajdujących się  

w dalszej odległości planowanej inwestycji.  

 
Rys. 5.2  lokalizacja inwestycji na tle danych prezentowanych w geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
 

 

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

Na obszarze bezpośrednio przyległym do terenu planowanej inwestycji nie występują: 

 dobra kultury poddane ochronie na podstawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

 obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne oraz przepisów ustawy  

o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, na które inwestycja mogłaby 

oddziaływać. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

 zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
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posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a ochrona zabytków polega 

między innymi na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 

wartości zabytków.   

 Planowana inwestycja leży poza obszarami oraz w dużej odległości od obszarów  

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

Nie zachodzi możliwość wpływu planowanej inwestycji na te obszary. 

Z uwagi na znaczną odległość zakładu od zabytków objętych ochroną konserwatorską 

oraz zabytków archeologicznych chronionych, nie dokonuje się szczegółowej analizy  

i oceny możliwych zagrożeń i szkód dla nich. 

Z uwagi na znaczne odległości w tym przypadku brak jest możliwości jakichkolwiek 

zauważalnych oddziaływań na te obiekty. Ocenia się, że wpływ na zabytki i krajobraz 

kulturowy nie wystąpi. 

7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska  
w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

 

Wariant zerowy polegający na niepodejmowaniu omawianej inwestycji może 

spowodować powstanie szkód w środowisku. W chwili obecnej teren planowanej 

inwestycji jest terenem bardzo silnie przekształconym. Całość terenu wykorzystywana 

była na potrzeby działalności składowiska odpadów. W przypadku niepodjęcia 

przedsięwzięcia stan tego terenu pozostanie bez zmian. 

 

8. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem  
ich wyboru 

Wariant alternatywny realizacji inwestycji 
  

Analizując oddziaływanie na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu 

produkcji polepszacza glebowego rozważano zgodnie z obowiązującymi ustawowymi 

wytycznymi racjonalny wariant alternatywny oraz wariant przewidziany do realizacji przez 

inwestora. 
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Wariant przedsięwzięcia proponowany przez wnioskodawcę został szczegółowo 

opisany w niniejszym opracowaniu. Wykazano w opracowaniu również potencjalne 

oddziaływania na środowisko mogące pojawić się w związku z jego eksploatacją. 

 

Opis racjonalnego wariantu alternatywnego inwestycji  

Jako racjonalny wariant alternatywny wskazano prowadzenie procesu tzn. produkcji 

polepszacza glebowego (ziemi próchniczej) w wykopanych i zabezpieczonych folią 

dołach, tzn. w sposób, w jakim jest prowadzony proces w większości instalacji w naszym 

kraju. Podczas produkcji tzw. polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej) prowadzony 

byłby z wykorzystaniem wykopanych i zabezpieczonych folią dołach. Wariant 

alternatywny zakłada jedynie zmianę technologii prowadzenia procesu, nie zachodzi zatem 

konieczność szczególnego omawiania tego procesu, gdyż został on szeroko opisany  

w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Długość trwania procesu proces 

produkcji tzw. polepszacza glebowego w wariancie alternatywnym nie zmieni się i wynosić 

będzie ok. 1 miesiąca.  

Wady w porównaniu do wariantu rekomendowanego: 

 wykorzystanie do uszczelnienia podłoża foli, czyli materiału podatnego  

na uszkodzenia mechaniczne, co w przypadku jego uszkodzenia może prowadzić  

do zagrożenia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych, 

 konieczność wymiany foli uszczelniającej podłoże po zakończeniu każdego z cykli, 

tym samym wytworzenie dodatkowych odpadów. 

W wyniku analizy przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania stwierdzono,  

że wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez inwestora.  

Oddziaływanie planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym będzie wiązało się ze 

zwiększonym oddziaływaniem na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji 

przedmiotowej inwestycji. W przypadku wariantu alternatywnego niezbędne byłoby 

przygotowanie dodatkowego terenu do prowadzenia procesu, a co za tym idzie  

do zwiększenia ilości zużywanych materiałów i paliw w trakcie budowy. Również  

w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zużycie paliw będzie większe w związku  

z koniecznością pracy urządzeń na większej powierzchni terenu w omawianym procesie, 

nastąpi też wytwarzanie sporych ilości odpadów i zanieczyszczeń w postaci ścieków, które 

w niekontrolowany sposób mogą przenikać do gruntu .  
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Wariant przedsięwzięcia proponowany przez inwestora stanowi optymalne rozwiązanie, 

ponieważ zapewnia eliminację wszystkich ww. wad wariantu alternatywnego.  
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9. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko  

 Identyfikacja elementów środowiska w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania inwestycji 
Biorąc pod uwagę zakres planowanych robót, a także charakter przedsięwzięcia, 

planowana inwestycja może oddziaływać na: 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 roślinność, 

 powierzchnię ziemi (ukształtowanie terenu, gleby i grunty), 

 wody powierzchniowe i podziemne, 

 powietrze atmosferyczne, 

 klimat akustyczny, 

 krajobraz. 

Ponadto, inwestycja będzie miała wpływ na środowisko w zakresie: 

 gospodarki wodno – ściekowej, 

 gospodarki odpadami. 

 Oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie budowy 

Identyfikacja uciążliwości w fazie realizacji inwestycji 

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placów budów, 

spowodowane pracą maszyn budowlanych, zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów  

i wykonywaniem robót budowlano - remontowych. Mając na względzie obecne 

zagospodarowanie terenu, największą uciążliwość dla środowiska w trakcie budowy 

stanowić będą: 

 hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego, 

 wytwarzanie odpadów, 

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami pojazdów 

mechanicznych. 
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Należy podkreślić, że oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny  

i charakter krótkotrwały i odwracalny - ustąpią one w pełni po zakończeniu prac 

budowlanych.  

Poniżej przedstawiono prognozowany wpływ planowanej inwestycji  

na poszczególne komponenty środowiska w fazie budowy: 

Powietrze atmosferyczne 

Budowa zakładu niesie ze sobą uciążliwości dla otoczenia.  

Występują one przy wykonywaniu prac budowlanych i konstrukcyjnych. 

Roboty te są wykonywane z reguły przy użyciu ciężkiego sprzętu takiego jak koparka, 

samochody ciężarowe, żuraw jezdny a więc maszyny o dużej mocy napędzane silnikami 

Diesla, emitujące do otoczenia spaliny.  

Do celów obliczeniowych przyjęto następujące dane:  

- w wyniku spalania 1kg oleju napędowego pojazd ciężarowy z silnikiem Diesla 

emituje następujące ilości zanieczyszczeń:  

pyły 4,3 g/kg   

SO2 6,0 g/kg   

NO2 76,0 g/kg   

CO 23,0 g/kg   

węglowodory alifatyczne 13,0 g/kg 

- ilość spalonego oleju napędowego na godzinę pracy przyjęto na poziomie 10 dm3 

Przyjmuje się że w trakcie trwania budowy, ze względu na niewielki teren budowy 

maksymalnie będzie pracowały dwie maszyny, w wyniku czego emisja do atmosfery 

wyniesie maksymalnie: 

Zanieczyszczenie Kg/h 

pyły 0,043 

SO2 0,06 

NO2 0,76 

CO 0,23 

Węglowodory 

alifatyczne  0,13 

Emisja z prac typowo budowlanych jest emisją przemijającą i nie powoduje z uwagi  

na wielkość i czas występowania konfliktów środowiskowych. W sposób ciągły 
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następować będzie emisja cząstek stałych o różnym stopniu uziarnienia, jednak będzie  

to emisja niewielka dzięki właściwej organizacji robót.  

Jak wynika z przedstawionych szacowań emisja substancji w fazie budowy jest 

niewielka i nie będzie stanowiła zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. 

 Hałas i wibracje  
W fazie budowy nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska. W fazie 

realizacji inwestycji, emisja hałasu związana będzie z możliwością wystąpienia 

chwilowej, ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, wzmożonej emisji 

hałasu spowodowanej pracami ziemnymi i budowlanymi przy realizowanym obiekcie, 

jak również ruchem po terenie budowy samochodów dostawczych i maszyn 

budowlanych: koparki, spycharki i dźwigi.  

Używany podczas prac sprzęt i środki transportu stanowić będą źródła hałasu 

usytuowane generalnie na niewielkiej wysokości, przy powierzchni terenu. W związku  

z powyższym ich wpływ na klimat akustyczny okolicy ograniczony będzie  

do niewielkiej strefy wokół inwestycji. Ze względu na krótki okres inwestycyjny, 

nowoczesne technologie i małe natężenie ruchu pojazdów budowlanych nie wpłynie ona 

na znaczące zwiększenie poziomu dźwięku A hałasu poza terenem działki 

przedsięwzięcia. 

Aby zminimalizować uciążliwości związane z budową rozpatrywanej inwestycji: 

- nie należy wykonywać hałaśliwych prac budowlanych w porze nocnej, 

- roboty budowlane wykonywać nowoczesnym parkiem maszynowym, 

- sprzęt i maszyny budowlane wykorzystywane na terenie budowy będą 

charakteryzowały się niskim poziomem hałasu oraz będą posiadały certyfikaty 

potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i badania okresowe tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami, 

- sprzęt będzie konserwowany jak również naprawiany lub wymieniany w przypadku 

stwierdzenia jego niesprawności, 

- zostanie prowadzona eliminacja zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu poprzez  

np. wyłączanie silników nie pracujących w danej chwili urządzeń, 

- wprowadzone zostanie ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy 

poziom hałasu tylko do pory dziennej godz. 600-2200, 

- wykonawcy robót będą mieli szczególny wzgląd na właściwą lokalizację baz, 

magazynów i składów. 
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Uwzględniając fakt, iż w najbliższym otoczeniu  nie ma zabudowy podlegającej 

ochronie akustycznej, uciążliwość fazy budowy nie powinna być zauważalna. Z tego 

względu nie przeprowadzano dodatkowej analizy rozprzestrzeniania się hałasu w fazie 

budowy. 

 Środowisko gruntowo – wodne 
Na etapie realizacji inwestycji ścieki powstawać będą w wyniku: 

- zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych na budowie osób,  

- mycia kół pojazdów opuszczających teren budowy. 

Ścieki bytowe powstawać będą w ilości ok. 95% pobieranej na te cele wody. Przyjęto 

następujące założenie: około 10 zatrudnionych osób na etapie realizacji inwestycji, 

zapotrzebowanie wody 30 dm3/jednego zatrudnionego/dobę, stąd łączne 

zapotrzebowanie wody = 10 x 30 x 0,95 = 0,29 m3/dobę. Ścieki te gromadzone będą  

kierowane do zbiornika bezodpływowego, który będzie systematycznie opróżniany 

przez uprawnione firmy specjalistyczne. Jakość ścieków bytowych można oszacować 

następująco. 
 

 

Zanieczyszczenie 
Stężenie 

zanieczyszczeń 

Odczyn 6,5 - 9,5     pH 

BZT5 200 – 290  mg O2/dm3 

ChZT 680 – 730  mg O2/dm3 

Zawiesina ogólna 200 – 290  mg/dm3 

Azot ogólny 35 – 100  mg N/dm3 

Fosfor 18 – 29    mg P/dm3 

Tab. 10.2.4 – 1   Przewidywana jakość ścieków bytowych powstających na etapie realizacji inwestycji 
 

Maksymalną ilość samochodów wymagających umycia kół przed opuszczeniem placu 

budowy można założyć na poziomie ok. 10 w ciągu doby. Przy założeniu, że na umycie 

kół jednego samochodu (przy wykorzystaniu myjki ciśnieniowej) potrzeba około 50 dm3 

to dobowe zapotrzebowanie wody do tego celu wynosić będzie ok. 0,5 m3. Ilość ścieków 

z takiego zużycia wynosić będzie ok. 95% (0,95 m3/d). Zakłada się, że mycie będzie się 

odbywać na wydzielonym, utwardzonym stanowisku ze zorganizowanym 

odprowadzeniem wód do bezodpływowego zbiornika szczelnego, systematycznie 
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opróżnianego przez uprawnione firmy specjalistyczne. Ścieki te będą podczyszczane w 

piaskowniku przed wprowadzeniem do odbiornika. 

Oddziaływanie na etapie realizacji będzie niewielkie i istnieć będzie w stosunkowo 

krótkim czasie. Szczegółowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 

etapie realizacji obiektu podane zostaną w projektach wykonawczych przed 

przystąpieniem do prac budowlanych. 

Roślinność 
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wykorzystywanym na 

potrzeby gospodarki odpadami, pokrytym zielną roślinnością ruderalną, nie porośniętym 

drzewami.  

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. 

 

Wytwarzanie odpadów 

Na etapie realizacji inwestycji mogą powstać odpady klasyfikowanych, jako odpady 

budowlane należące do grupy 17 według katalogu odpadów, a także odpady związane  

z użytkowaniem sprzętu budowlanego, odpady opakowaniowe i związane  

z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Na obecnym etapie bardzo trudno jest oszacować ilość odpadów budowlanych, jakie 

powstaną na etapie realizacji inwestycji. 

Wszystkie odpady będą przekazywane przez wytwórcę z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, tj. przy zastosowaniu kart przekazani odpadów. Wytwórca odpadów 

zaprowadzi ewidencje ilościowa i jakościową wytworzonych odpadów. Wszystkie 

wytworzone odpady będą w pierwszej kolejności, po ich zebraniu w sposób selektywny 

przekazywane do odzysku a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia.  

Odpady wytwarzane w fazie budowy: 

1. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne 

z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania ich odzyskowi – 0,8 Mg 

2.  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych - odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne 

z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania ich odzyskowi – 0,8 Mg  
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3. 15 01 03 – opakowania z drewna  - odpady będą przez wytwórcę przekazywane 

do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26 lub 

28 ustawy o odpadach, celem poddania ich odzyskowi – 2 Mg 

4. 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości po substancjach 

niebezpiecznych – odpady będą przez wytwórcę przekazywane do kolejnego 

posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy  

o odpadach, celem poddania unieszkodliwieniu – 1 Mg 

5. 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, 

wzmocnienia konstrukcyjnego np. azbest, włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi - odpady będą przez wytwórcę przekazywane do kolejnego 

posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy  

o odpadach, celem poddania unieszkodliwieniu – 0,2 Mg 

6. 15 02 02 * - zaolejone czyściwa zużyte sorbenty (odpad powstanie tylko  

w sytuacjach awaryjnych) - odpady będą przez wytwórcę przekazywane  

do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26  

lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania unieszkodliwieniu – 0,1 Mg 

7. 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 - odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne 

z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu – 0,1 Mg 

 

Odpady powstające tylko w sytuacjach awaryjnych  

1. 16 81 01 * - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne - odpady będą przez 

wytwórcę przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał 

zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania 

unieszkodliwieniu – 0,2 Mg, 

2. 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01 * - odpady będą przez 

wytwórcę przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał 

zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania 

odzyskowi lub unieszkodliwieniu – 1 Mg. 

Zalecenia do postępowania z wytworzonymi odpadami fazy budowy: 

 wydzielić na placu budowy, miejsce do czasowego przechowywania 
wytworzonych odpadów, 
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 wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach, 
odpady niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych pojemnikach, 

 ustalić na etapie realizacji inwestycji, które odpady należy przekazać  
do wykorzystania, a które do unieszkodliwienia oraz zapewnić kontenery  
do selektywnego zbierania tych odpadów, w tym odpadów zmieszanych 
budowlanych, 

 sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać  
na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza 
terenem inwestycji, 

 wytworzone odpady przekazywać należy firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie zbierania lub odzysku czy unieszkodliwienia odpadów, 

 zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac, który 

zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 17 ustawy 

o odpadach. 

 

Krajobraz 

Z uwagi na odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych zmiany  

w krajobrazie, spowodowane realizacją inwestycji nie będą miały znaczącego wpływu 

na odczucia estetyczne okolicznych mieszkańców. Krajobraz otaczający planowane 

przedsięwzięcie jest zdominowany przez obiekty składowiska odpadów. Planowana 

inwestycja będzie wpisywać się w aktualny charakter krajobrazu okolicy. 

Wpływ na ludzi i zwierzęta 

Planowana inwestycja realizowana będzie przy zastosowaniu najnowszych 

dostępnych technologii z uwzględnieniem ochrony ludzi i zwierząt, obejmujących  

w szczególności: 

 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

 ochronę przed pozbawieniem: możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego  

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, 

 ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
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Ochronę ludzi i zwierząt zagwarantuje także wykonanie projektowanej 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.  

Mając na uwadze powyższe oraz lokalizację projektowanej inwestycji  

w oddaleniu od zwartej zabudowy nie wystąpi negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta.  

Roboty budowlane prowadzone będą na ograniczonym terenie. Teren prac będzie 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich i zwierząt. Wykonawca będzie 

zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. 

 Emisja substancji do atmosfery 

Ocena przewidywanej emisji substancji do powietrza  

Na tej podstawie stwierdza się, że źródła emisji spełniają standardy ochrony środowiska 

i nie są dla niego uciążliwe. 

Obszary chronione w promieniu do 30xmm 

W promieniu 30xmm od emitorów nie występują obszary chronione. 

Aerodynamiczna szorstkość terenu 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo dla roku w zasięgu 50 hmax zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu przyjęto w wysokości  zo = 0,4 – sady zarośla zagajniki.  

Warunki meteorologiczne 

Obliczenia wykonano na podstawie danych meteorologicznych ze stacji 

meteorologicznej w Łodzi 

Tabela meteorologiczna 

Stacja meteorologiczna: Łódź Lublinek.   

Liczba obserwacji 29209.Wysokość anemometru  12   m.    

Temperatura 280,8 K    

Pręd

k. 

Syt. Kierunki wiatru  

wiatr

u 

met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1     

4  

    

1  

    

3  

    

3  

   

13  

   

13  

   

16  

    

6  

    

6  

   

16  

    

4  

    

7  

1 2    

44  

   

15  

   

19  

   

33  

   

48  

   

53  

   

41  

   

39  

   

32  

   

41  

   

36  

   

40  



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 44 - 

1 3    

33  

   

31  

   

51  

   

91  

   

86  

   

94  

   

82  

   

64  

   

76  

   

80  

   

76  

   

61  

1 4    

60  

   

64  

  

10

5  

  

13

9  

  

22

6  

  

15

5  

  

20

8  

  

19

9  

  

23

6  

  

19

9  

  

14

3  

   

76  

1 5     

9  

   

10  

   

22  

   

28  

   

40  

   

35  

   

18  

   

26  

   

35  

   

32  

   

15  

   

15  

1 6    

59  

   

40  

  

10

1  

  

24

8  

  

24

0  

  

21

3  

  

19

4  

  

14

2  

  

12

2  

  

16

2  

  

12

1  

   

59  

2 1     

7  

    

4  

    

3  

    

5  

   

14  

    

8  

    

5  

    

0  

    

6  

    

5  

    

5  

    

4  

2 2    

39  

   

28  

   

32  

   

40  

   

53  

   

54  

   

68  

   

50  

   

45  

   

61  

   

82  

   

45  

2 3    

59  

   

45  

   

75  

  

10

0  
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5  

   

61  
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9  

   

75  

   

85  
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3  

  

11

4  

   

58  

2 4    

90  

   

71  

   

91  

  

19

8  

  

23

1  

  

15

8  

  

20

0  

  

16

1  

  

21

2  

  

20

0  

  

14

1  

   

94  

2 5    

15  

    

9  

   

17  

   

36  

   

36  

   

28  

   

28  

   

23  

   

25  

   

21  

   

19  

    

9  

2 6    

37  

   

37  

   

96  

  

24

9  

  

20

2  

  

11

1  

  

11

5  

   

69  

   

58  

   

63  

   

68  

   

29  

3 1     

0  

    

0  

    

0  

    

1  

    

1  

    

0  

    

1  

    

0  

    

1  

    

0  

    

0  

    

0  

3 2    

41  

   

27  

   

30  

   

39  

   

54  

   

55  

   

52  

   

28  

   

35  

   

51  

   

68  

   

38  

3 3    

59  

   

45  

   

73  

  

13

4  

  

14

2  

   

75  

  

10

0  

  

11

8  

  

12

5  

  

11

8  

  

11

1  

   

65  

3 4    

98  

   

73  

   

97  

  

20

8  

  

23

0  

   

97  

  

20

2  

  

22

4  

  

22

8  

  

18

3  

  

14

8  

   

83  

3 5    

22  

   

10  

   

17  

   

43  

   

33  

   

28  

   

35  

   

23  

   

23  

   

19  

   

19  

   

12  

3 6    

30  

   

27  

   

78  

  

24

9  

  

16

8  

   

75  

   

86  
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24  

4 2                                     
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Tło zanieczyszczeń 

Tło zanieczyszczeń przyjęto na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Płocku znak PL-
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MO.7016.1.54.2017.DL z dnia 23 maja 2017 r. określającego średnioroczne wartości 

stężeń substancji wynoszą: 

 

Nazwa substancji Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

[µg/m3] 

Benzen 1 

Dwutlenek azotu 12 

Dwutlenek siarki 4 

Tlenek węgla 350 

Ołów 0,05 

Pył zawieszony PM 10 25 

Pył zawieszony PM 2,5 19 

  

Zanieczyszczenia pozostałych substancji przyjęto w wysokości 10 % wartości 

odniesienia uśrednionej dla roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z rozporządzeniem w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu, korespondujące z dopuszczalnymi poziomami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

 

Ogólna charakterystyka źródeł emisji 

W związku z działalnością zakładu emitowane będą do atmosfery zanieczyszczenia 

związane z pracą sprzętu o napędzie spalinowym i poruszających się po terenie zakładu 

środków transportu, emisja pyłu powstała podczas wyładunku i załadunku odpadów oraz 

emisja z procesu kompostowania. 

 

Źródła powstawania i miejsca emisji 

Podstawowe źródła emisji zanieczyszczeń dla przedmiotowej wymieniono poniżej. 

Emisja niezorganizowana 

Ruch samochodów ciężarowych: 

· Dowóz odpadów (polepszacz glebowy) do miejsca wyładunku – E1, 

· Odbiór odpadów (polepszacz glebowy) – E2. 

Praca urządzeń o napędzie spalinowym 

 Praca ładowarki pryzmowej – E3 . 

Proces kompostowania 
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 Kompostowanie – E4 . 

 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń powietrza wynikające z eksploatacji 

zakładu.  

Zanieczyszczenia powstające na skutek eksploatacji zakładu będą związane głównie 

z emisją: 

- SO2, 

- NO2, 

- CO, 

- PM, 

- Węglowodory aromatyczne, 

- Węglowodory alifatyczne, 

- Benzen. 

- Aceton 

- Octan etylu i metylu 

- Dwusiarczek dwumetylu i węgla 

- Amoniak 

 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto wariant pracy, w którym na teren zakładu 

dowożona jest największa możliwa ilość odpadów, czyli 5 000 Mg/rok. 

Analiza zanieczyszczenia pyłami PM –10  i PM-2,5 została opracowana na podstawie 

Bazy składów frakcyjnych pyłów wg. CEIDARS ( California  Emissions Inventory 

Development And Reporting System). Dla pojazdów z silnikami spalinowymi skład 

frakcyjny przyjęto na podstawie składu frakcyjnego On road vechicles – Diesel. Zakres 

frakcji 

 Do 2,5 m 92% 

 Powyżej 2,5 m do 10 m 8% 

 Powyżej 10 m 0 % 

 

Charakterystyka emitora E1 – Ruch samochodów ciężarowych  

Dowóz odpadów do miejsca rozładunku i powrót samochodów. 

Dowóz odpadów do miejsca rozładunku, realizowany będzie przez samochody 

ciężarowe w ilości maksymalnie 1 kursów na dobę  – założono że jeden samochód 

ciężarowy dostarcza ok 26 Mg odpadów na teren zakładu. Pojazdy dowożące odpady po 



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 49 - 

przejeździe przez wagę – kierowane będą do miejsca rozładunku odpadów , a następnie 

po rozładunku, i po przejeździe przez wagę opuszczą teren Zakładu. 

 

Liczba poj./dobę  1 

Zużycie paliwa na 100 km  25 [kg] 

Długość drogi [km]  0,257 

Wysokość emitora H [m]  0,5 

Średnica wylotowa D [m]  0,1 

Prędkość gazów [m/s]  1 

Temperatura spalin [K]  373 

Czas pracy [dni/a]  300 

Urządzenia redukujące  Brak 

 

Emisję zanieczyszczeń obliczono wykorzystując wskaźniki emisji autorstwa  

prof. Z. Chłopka (Politechnika Warszawska) obliczone dla prędkości pojazdu v = 20 

km/h w roku 2010. Podstawa obliczeń emisji: Ekspertyza Naukowa. Opracowanie 

programu do wyznaczania emisji drogowych zanieczyszczeń dla skumulowanych 

kategorii pojazdów: samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych 

(dostawczych) oraz samochodów ciężarowych i autobusów dla lat bilansowania: 2010, 

2020, 2025 i 2030 Autor: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek Warszawa 2009. 

Wskaźniki emisji dla samochodów ciężarowych 

Rodzaj zanieczyszczenia WSK  [ g/km x poj.] 

PM  0,175 

Benzen 0,0213 

NO2  4,154 

CO 1,23 

Węglowodory aromatyczne  0,302 

Węglowodory alifatyczne  1,208 

 

Maksymalna emisja zanieczyszczeń powietrza dla – E1 

 

Rodzaj zanieczyszczenia kg/h Mg/rok 

PM  0,0000896 0,0001792 
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benzen 1,0906E-05 2,1811E-05 

NO2  0,00212685 0,0042537 

CO 0,00062976 0,00125952 

Węglowodory 

aromatyczne  0,00015462 0,00030925 

Węglowodory alifatyczne  0,0006185 0,00123699 

 

Charakterystyka emitora E2 – Ruch samochodów ciężarowych  

Odbiór odpadów wywóz poza granicę Zakładu. 

Odbiór produktu realizowany będzie przez samochody ciężarowe w ilości ok. 1 sztuk  

na dobę – założono że jeden samochód ciężarowy odbiera ok. 26 Mg odpadów. Pojazdy 

odbierające odpady po przejeździe przez wagę – kierowane będą do miejsca załadunku, 

a po załadunku po przejeździe przez wagę opuszczą teren Zakładu. 

 

Liczba poj./dobę  1 

Zużycie paliwa na 100 km  25 [kg] 

Długość drogi [km]  0,257 

Wysokość emitora H [m]  0,5 

Średnica wylotowa D [m]  0,1 

Prędkość gazów [m/s]  1 

Temperatura spalin [K]  373 

Czas pracy [dni/a]  300 

Urządzenia redukujące  Brak 

 

Wskaźniki emisji dla samochodów ciężarowych 

 

Rodzaj zanieczyszczenia WSK  [ g/km x poj.] 

PM  0,175 

Benzen 0,0213 

NO2  4,154 

CO 1,23 

Węglowodory aromatyczne  0,302 

Węglowodory alifatyczne  1,208 
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Maksymalna emisja zanieczyszczeń powietrza dla samochodów ciężarowych – E2 

 

Rodzaj zanieczyszczenia kg/h Mg/rok 

PM  0,0000896 0,0001792 

Benzen 1,0906E-05 2,1811E-05 

NO2  0,00212685 0,0042537 

CO 0,00062976 0,00125952 

Węglowodory 

aromatyczne  0,00015462 0,00030925 

Węglowodory alifatyczne  0,0006185 0,00123699 

 

Charakterystyka emitora E3 – Praca ładowarki  

Praca ładowarki - pryzmowej 

Praca ładowarki polega na rozładunku, załadunku przemieszczaniu odpadów, oraz 

formowaniu pryzm na płcie technologicznej. Przewiduje się, że praca ładowarki 

wyniesie maksymalnie do 4 h w ciągu doby. 

 

Czas pracy ładowarki [h/dobę] 4 

Zużycie paliwa w dm3 na h pracy 10 

Wysokość emitora H [m]  3,5 

Średnica wylotowa D [m]  0,07 

Prędkość gazów [m/s]  0,0 

Temperatura spalin [K]  373 

Czas pracy [dni/a]  250 

Urządzenia redukujące  brak 

 

Przyjęto, że każda ładowarka wyposażona jest w silnik Diesla i będzie zasilana olejem 

napędowym. Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto 

wg "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 

16/2007" rozdział „No 08-Other Mobile Sources & Machinery”, tabela 8-1: „Bulk 

emission factors for 'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”. 

Wskaźniki emisji tlenków azotu podawane są łącznie dla NOx. Emisję NO2 przyjęto 

zgodnie z tabelą 9-2: „Mass fraction of NO2 in NOx emissions” według tego samego 

źródła (grupa „Road Transport”). Udział NO2 w ogólnej masie tlenków azotu dla 
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pojazdów ciężkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO IV). Zawartość siarki w oleju 

napędowym produkowanym przez rafinerie ORLEN i LOTOS wynosi max 50 mg/kg, 

0.005% wag. Stąd wskaźnik emisji SO2 wynosi 0.1 g/kg. Zawartość benzenu w ogólnej 

masie niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC) dla pojazdów 

ciężkich (HDV), przyjęto według tablicy 9-1b „Composition of NMVOC in exhaust 

emission (aldehydes, ketones aromatics)” jako 0.07%.  

 

Wskaźniki emisji dla maszyn roboczych 

Rodzaj zanieczyszczenia [g/kg] 

PM 2,3 

SO2 0,1 

NO2 6,8 

CO 15,8 

Benzen 0,005 

 

Maksymalna emisja zanieczyszczeń powietrza dla ładowarki kołowej – E3 

 

Rodzaj zanieczyszczenia kg/h Mg/rok 

PM 0,01932 0,023184 

SO2 0,00084 0,001008 

NO2 0,05712 0,068544 

CO 0,13272 0,159264 

Benzen 0,000042 0,0000504 

 

Charakterystyka emitora E4 kompostownia 

Instalacje przeznaczone do biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1546), nie są objęte takimi 

standardami. W celu oszacowania wpływu na jakość powietrza z procesu 

kompostowania obliczono wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla 

zanieczyszczeń powietrza które posiadają wartości odniesienia określone  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r. nr 16, poz. 87) jakimi 
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są: aceton, octan etylu, octan metylu, disiarczek dimetylu, disiarczek węgla, amoniak  

i siarkowodór. W związku z tym, że w tlenowych warunkach kompostowania 

siarkowodór nie występuje, nie podano wskaźnika jego emisji. 

Lista zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podczas kompostowania odpadów, dla 

których określono wartości odniesienia.  

Substancja  Nr CAS  

Wskaźnik 

emisji 

[g·Mg-1]  

Wartości odniesienia 

[µg·m-3]  

D1  Da  

Aceton  67-64-1  125,0  350,0  30,00  

Octan etylu  141-78-6  35,0  100,0  8,70  

Octan metylu  79-20-9  9,6  70,0  6,10  

Disiarczek dimetylu  624-92-0  0,4  5,0  0,44  

Disiarczek węgla  75-15-0  0,4  50,0  10,00  

Amoniak  7664-41-7  152,0  400,0  50,00  

Siarkowodór  7783-06-4  -  20,0  5,00  

Wskaźnik emisji przyjęto na podstawie Jędrczak A., Haziak K.: Określenie wymagań 

dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów. Zielona Góra 

2005. 

Wartości odniesienia wg. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Emisję roczną z czterech placów kompostowych obliczono jako iloraz emisji całkowitej 

z procesu kompostowania 5 000 Mg odpadów w skali roku przy założeniu 10 procesów 

kompostowania dla poszczególnego wariantu. 

Obliczona emisja zanieczyszczeń do powietrza wynikająca z funkcjonowania 

kompostowni obliczona dla pojedynczego wariantu tj. 500 Mg 

 

Związek  
Wskaźnik emisji 

[g·Mg-1]  

Emisja godzinowa 

[kg·h-1]  

Emisja roczna 

[Mg·rok-1]  

Aceton  125,0  0,0071347 0,0625 

Octan etylu  35,0  0,00199772 0,0175 

Octan metylu  9,6  0,00054795 0,0048 

Disiarczek dimetylu  0,4  2,2831E-05 0,0002 

Disiarczek węgla  0,4  2,2831E-05 0,0002 
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Amoniak  152,0  0,0086758 0,076 

Emitory powierzchniowe to cztery place kompostowe. Wysokość każdego emitora 

odpowiada średniej wysokości pryzm kompostowych, tj. 2 m. Prędkość gazów 

odlotowych w przypadku pryzm przyjęto na poziomie 0 m·s-1, a ich średnia temperatura 

to 293 K.  

 

Metodyka obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzono w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia  2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), przy 

wykorzystaniu programu komputerowego „Operat FB PROEKO” Ryszard Samoć. 

 

Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery 

 

Substancja CAS D1, 

µg/m3 

Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 25 

dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 4 

tlenki azotu jako NO2 10102-44-

0,10102-43-9 

200 40 12 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - 0 

amoniak 7664-41-7 400 50 5 

benzen 71-43-2 30 5 1 

dwusiarczek węgla 75-15-0 50 10 1 

aceton 67-64-1 350 30 3 

węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 

dwusiarczek dwumetylu 624-92-0 5 0,44 0,044 

octan etylu 141-78-6 100 8,7 0,87 

octan metylu 79-20-9 70 6,1 0,61 

węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

 

Analiza i omówienie wyników 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 4 
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Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia 

w sieci 

receptorów 

Ocena 

pył PM-10 25,29  280  - Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki 2,191  350  - Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2 153,5  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenek węgla 348  30000  - Smm < 0.1*D1 

amoniak 25,81  400  - Smm < 0.1*D1 

benzen 0,1324  30  - Smm < 0.1*D1 

dwusiarczek węgla 0,0679  50  - Smm < 0.1*D1 

aceton 21,22  350  - Smm < 0.1*D1 

węglowodory aromatyczne 0,324  1000  - Smm < 0.1*D1 

dwusiarczek dwumetylu 0,0679  5  - Smm < 0.1*D1 

octan etylu 5,94  100  - Smm < 0.1*D1 

octan metylu 1,630  70  - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 1,295  3000  - Smm < 0.1*D1 

 

 

Ustalenie zakresu obliczeń 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 4 

  

Zakres pełny Zakres skrócony 

tlenki azotu jako NO2 pył PM-10 

 benzen 

 tlenek węgla 

 węglowodory aromatyczne 

 węglowodory alifatyczne 

 dwutlenek siarki 

 aceton 

 octan etylu 

 octan metylu 

 dwusiarczek dwumetylu 

 dwusiarczek węgla 

 amoniak 

 

Brak emitorów punktowych emitujących pył 
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Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  

(30xmm) 

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     9,1 [m]. 

Emitor: odbiór odpadów (ziemia próchnicza). 

W promieniu 273 m od emitora nie występują obszary o zaostrzonych wartościach 

odniesienia. 

Obliczenia stężeń w sieci receptorów 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 37,4 120 140 6 1 WN

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,120 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 280 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 120 Y = 140 m  i wynosi 37,4 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 100 Y = 160 m , wynosi 0,120 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-

R)= 15 µg/m3. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 3,0 120 140 6 1 WN

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,009 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 350 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 120 Y = 140 m  i wynosi 3,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 

0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 100 Y = 160 m , wynosi 0,009 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-

R)= 16 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 202,4 120 140 6 1 WN

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,640 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 200 

µg/m3, % 

0,01 120 140 6 1 WN

W 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 120 Y = 140 m  i wynosi 202,4 µg/m3. Najwyższa częstość 

przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 120 Y = 140 m , wynosi 0,01 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa 

wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 

m , wynosi 0,640 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 470,2 120 140 6 1 WN

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,466 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 30000 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 120 Y = 140 m  i wynosi 470,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość 

przekroczeń= 0 %. 

 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 57,9 100 140 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 5,877 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 400 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 57,9 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość 

stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m, 

wynosi 5,877 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,25 100 60 4 1 WS

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0007 100 60 4 1 WS

W 

Częstość przekroczeń D1= 30 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 60 m  i wynosi 0,25 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 

0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 100 Y = 60 m , wynosi 0,0007 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-

R)= 4 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwusiarczku węgla w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,15 100 140 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0155 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 50 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwusiarczku węgla występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 0,15 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość 

przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 160 m , wynosi 0,0155 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń acetonu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 47,6 100 140 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 4,833 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 350 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych acetonu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 47,6 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość 

stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m , 

wynosi 4,833 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci 

receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 3,5 100 60 4 1 WS

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,010 100 60 4 1 WS

W 

Częstość przekroczeń D1= 1000 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 60 m  i wynosi 3,5 µg/m3, wartość ta jest niższa 

od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość 

przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 60 m , wynosi 0,010 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwusiarczku dwumetylu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,15 100 140 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0155 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 5 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwusiarczku dwumetylu występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 0,15 µg/m3, wartość ta jest 

niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m , wynosi 0,0155 µg/m3 i nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,396 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń octanu etylu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 13,3 100 140 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,353 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 100 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych octanu etylu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 13,3 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość 

stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m , 

wynosi 1,353 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7,83 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń octanu metylu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 3,66 100 140 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,3712 100 160 6 1 S 

Częstość przekroczeń D1= 70 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych octanu metylu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 3,66 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość 
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przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 100 Y = 160 m , wynosi 0,3712 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R)= 5,49 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci 

receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r

. 

pręd.

w. 

kier.

w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 14,1 100 60 4 1 WS

W 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,042 100 60 4 1 WS

W 

Częstość przekroczeń D1= 3000 

µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje  

w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 60 m  i wynosi 14,1 µg/m3, wartość ta jest 

niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 60 m , wynosi 0,042 µg/m3 i nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3. 

 

Wydruk danych wraz z wynikami obliczeń dla poszczególnych parametrów 

zanieczyszczenia powietrza w sieci receptorów i izolinii ilustrujących zasięg  

zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w formie załącznika nr 3. 

 

Wnioski 

Przeprowadzone obliczenia uciążliwości, ze względu na zanieczyszczenia powietrza 

wprowadzane do środowiska w wyniku funkcjonowania przedmiotowego zakładu 

wykazały, że nie będą występować przekroczenia wartości dopuszczalnych i wartości 

odniesienia dla żadnej rozpatrywanej substancji. 
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Emisja odorów 

Odorami nazywa się powszechnie lotne związki chemiczne wyczuwalne przy bardzo 

niskich stężeniach, wywołujące nieprzyjemne odczucia węchowe. Odór może być 

mieszaniną nawet kilkuset różnych związków, ale tylko niewiele z nich jest 

odpowiedzialnych za charakterystyczną woń. Wśród grup związków o największej 

uciążliwości zapachowej wymienia się związki azotu (aminy, indol, skatol), związki 

siarki (siarkowodór, merkaptany, wielosiarczki), lotne kwasy organiczne oraz fenol  

i jego pochodne. 

W trakcie tego procesu kompostowania następuje podwyższenie temperatury materiału 

kompostowego, co wywołane jest działalnością metaboliczną mikroorganizmów. 

Efektem procesu jest stabilny sanitarnie, bogaty w biogeny i substancje humusowe 

produkt który jest przyjazny dla środowiska naturalnego i może być używany jako 

ulepszacz gleby. 

Na jakość otrzymanego kompostu wpływ mają warunki prowadzenia procesu oraz skład 

kompostowanego materiału. W trakcie biologicznego przetwarzania, jakim jest 

kompostowanie, powstają substancje uciążliwe zapachowo. Emitowane są między 

innymi lotne kwasy tłuszczowe, aminy, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, 

siarczki organiczne i nieorganiczne, terpeny, amoniak i siarkowodór. 

Zastosowana technologia kompostowania oraz skład mieszaniny wsadowej oprócz 

wpływu na jakość kompostu rzutują również na skład i ilość produkowanych gazów.  

Na podstawie zmian temperatury i kwasowości kompostowanego złoża wyróżnia się 

cztery fazy tego procesu, tj. mezofilną (wstępnego kompostowania), termofilną 

(intensywnego kompostowania), ochładzania (kompostowania właściwego) oraz 

dojrzewania (kompostowania wtórnego). To właśnie w trakcie przechodzenia z jednej 

fazy do drugiej dochodzi do zmian składu i ilości emitowanych gazów. 

 

Odory powstające i emitowane podczas kompostowania można podzielić ze względu na 

źródło pochodzenia na: 

− odory jako związki zawarte w odpadach, 

− odoranty biogenne, do których zaliczamy związki powstające podczas pierwszej 

fazy kompostowania (amoniak, H2S, skatol czy merkaptany),substancje specyficzne  

dla procesu kompostowania (m.in. aldehydy, geosmina czy limonem), jak również 

substancje przejściowe powstałe w procesie przemian beztlenowo-tlenowych  

(m.in. kwasy organiczne), 



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 64 - 

− odoranty abiogenne, czyli odory powstające w procesie pirolizy i samoutleniania 

Jako pierwsze uwalniane są odory z biomasy kierowanej do kompostowania. Inwestor 

nie zamierza wykorzystywać komunalnych osadów ściekowych jako odpadów 

samoistnych nie przetworzonych stąd uciążliwość w pierwszym etapie kompostowania 

będzie ograniczona.  

Powstawanie związków zapachowych występuje na wszystkich etapach 

technologicznych unieszkodliwiania odpadów, czyli od momentu przyjęcia dostawy  

i przygotowania surowca przez właściwy proces kompostowania. Źródłami odorów  

w obrębie terenu projektowanego zakładu są pryzmy kompostowe. Zgodnie z publikacją 

Jędrczak A. pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów”, wydaną przez PWN w 

Warszawie w 2008 r. emisja nieprzyjemnych zapachów występuje z powierzchni pryzm 

oraz podczas ich przerzucania, jej intensywność jest największa podczas pierwszych 

tygodni procesu. 

W pierwszej fazie kompostowania emitowane są odory gnilne oraz odory będące 

efektem przemian tlenowo-beztlenowych. Wskaźnik C/N kompostu determinuje 

ulatnianie się azotu z masy kompostowej w postaci amoniaku. Gdy wartość wskaźnika 

C/N jest wyższa od wartości 20:1, dochodzi do zmniejszenia jego emisji. Wyższy 

stosunek C:N zmniejsza uwalnianie się amoniaku, a niższy wskaźnik C/N przyspiesza 

jego emisję. Uwalnianie amoniaku podczas kompostowania rozpoczyna się,  

gdy temperatura prowadzenia procesu wzrasta powyżej 45°C. Jego najwyższe stężenie 

odnotowuje się w pierwszych 2-3 tygodniach prowadzenia procesu. 

W fazie termofilnej, w której następuje szybki rozkład materii organicznej, dochodzi  

do powstawania substancji silnie pachnących. Szczególnie intensywny zapach gazów 

podczas kompostowania pojawia się, gdy temperatura procesu przekracza 60°C. 

Dodatkowo w tej temperaturze dochodzi również do zahamowania procesu na skutek 

obumierania mikroorganizmów termofilnych (bez wytworzenia form 

przetrwalnikowych). W niższych temperaturach swoją aktywność rozpoczynają również 

mikroorganizmy mezofilne, które w temperaturze bliskiej 60°C występują jedynie  

w formie zarodnikowej. W celu utrzymania właściwego procesu kompostowania 

niezbędne jest przerzucanie kompostowanych odpadów. Przerzucanie odpadów oprócz 

uzyskania odpowiednich warunków tlenowych co prowadzi do przyspieszenia procesu 

kompostowania, powoduje również ograniczenie procesów gnilnych a co za tym idzie 

emisji H2S czy merkaptanów. 
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Istotny wpływ na rodzaj zapachu gazów powstających podczas kompostownia ma 

również pH. Przy pH mniejszym lub równym 7 pojawia się typowy zapach 

kompostowania. Niewielka korekta i podniesienie wartości pH powyżej 7 przyczyni się 

do ograniczania uciążliwości zapachowych. 

Resumując powyższe na jakość otrzymanego kompostu w tym na ilość gazów 

powstających w trakcie procesu kompostowania wpływ mają warunki prowadzenia 

procesu oraz skład kompostowanego materiału. Prawidłowa technologia kompostowania 

w połączeniu z zachowaniem odpowiedniego pH, temperatury, i przerzucania pryzm 

kompostu powoduje minimalizowanie emisji nieprzyjemnych zapachów. 

Ocena oddziaływania instalacji na jakość powietrza ze względu na emisję związków 

złowonnych jest wysoce utrudniona, ponieważ nie zostały wydane dotychczas przepisy 

umożliwiające dokonanie jednoznacznej oceny oddziaływania instalacji w zakresie 

emisji związków złowonnych w celu sprawdzenia, czy prowadzący instalację nie 

przekracza norm zapachowej jakości powietrza poza terenem, do którego posiada tytuł 

prawny. 

Ministerstwo Środowiska podjęło prace w kierunku opracowania projektu  

i uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, która pozwoliłaby  

na rozwiązanie problemu odorów na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego, 

pozostawiając w jego gestii, jako organowi właściwemu do spraw lokalizacji inwestycji, 

rozstrzygnięcie zagadnień dotyczących uciążliwości zapachowej, poprzez znajdowanie 

kompromisu pomiędzy lokalną społecznością a zakładami produkcyjnymi 

funkcjonującymi na danym terenie. 

Dotychczas opracowane zostały dwa kolejne projekty ustawy o przeciwdziałaniu 

uciążliwości zapachowej przez Główny inspektorat Ochrony Środowiska, następnie 

Ministerstwo Środowiska, negatywnie zaopiniowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podmioty gospodarcze m.in. dlatego, że przyjęte przez autorów 

projektu rozwiązania metodyczne nie uwzględniają złożoności „problemu odorowego” - 

ani w części dotyczącej charakterystyki źródeł odorów, ani w zakresie konsekwencji 

prawnych i społecznych zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych. 

Korzystna lokalizacja analizowanego zakładu tzn. oddalenie od terenów zabudowy 

mieszkaniowej w dużym stopniu ograniczają hipotetyczną uciążliwość wynikającą  

z emisji związków złowonnych. 
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Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny 
Materiały źródłowe  

 

Do celów opracowania niniejszej analizy wykorzystano następujące materiały: 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542), 

 Polska Norma PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania 

 Instrukcja 338/2003 ITB „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 

w środowisku” - Warszawa 2003 r., 

 Dane techniczne i literatura fachowa. 

 

Źródła hałasu 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia wystąpią następujące źródła hałasu: 

 liniowe źródła hałasu – samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu inwestycji, 

 źródła powierzchniowe –  teren obsługiwany przez ładowarkę,  

 

Lokalizację stacjonarnych i ruchomych źródeł hałasu na projekcie 

zagospodarowania terenu przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej karty 

informacyjnej. 

Przewidywane są następujące liniowe (ruchome źródła) i powierzchniowe źródła 

hałasu:  

 

Ruchome (liniowe) źródła dźwięku 

Źródłem hałasu będą samochody poruszające się po terenie. 

Do obliczeń przyjęto: 

 Drogi wewnątrz zakładowe podzielono na odcinki, dla których przyjmowano 

projektowaną liczbę przejazdów dla przedziału czasu odniesienia dla pory 

dziennej równego 8 najmniej  korzystnych godzin dnia, kolejno po sobie 

następujących, 

 Prędkość pojazdów ustalono na 20 km/h, 
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 Ruch pojazdów (przejazdy samochodów i manewrowanie) na terenie 

zamodelowano jako źródła liniowe.  

Do obliczeń przyjęto następujące ilości pojazdów  

rodzaj źródła 

hałasu 

nd s LWA LWAeq 

 
[

m] 

[

dB] 

[dB] 

Pojazdy 

poruszające się po 

odcinku nr 1 

2 
1

23,5 

1

00 
73,2 

Pojazdy 

poruszające się po 

odcinku nr 2 

2 
4

0,6 

1

00 
70,3 

Pojazdy 

poruszające się po 

odcinku nr 3 

2 
4

8,5 

1

00 
70,7 

Pojazdy 

poruszające się po 

odcinku nr 4 

2 
6

,4 

1

00 
68,0 

Pojazdy 

poruszające się po 

odcinku nr 5 

2 
3

8,2 

1

00 
70,1 

 

Poziomy mocy akustycznej pojazdów, podczas poszczególnych faz działania, 

przyjęto zgodnie z Instrukcją 338/2008 ITB „Metoda określania emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku”. 

 

Powierzchniowe źródła dźwięku 

Źródło usytuowane w przestrzeni otwartej.  

o Praca ładowarki, 240 minut pracy dla przedziału czasu odniesienia 

dla pory dziennej równego 8 najmniej  korzystnych godzin dnia, 

nominalny poziom mocy akustycznej 100dB, równoważny poziom 

97dB 
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Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) podaje  

w tabeli 1 „Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, 

lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone 

wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby” dopuszczalne 

poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w zależności od 

lokalizacji tego terenu. Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem 

dźwięku A LAeqD i LAeqN w środowisku zależy od: 

 kwalifikacji terenu, na którym jest zlokalizowana analizowana inwestycja oraz 

od kwalifikacji terenów sąsiadujących z działką inwestycji, 

 grupy źródeł hałasu do której zaliczone są emitowane przez inwestycję hałasy. 

 

Projektowana inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z:  

 na zachodzie - linia Centralnej Magistrali Kolejowej (torowisko, rowy 

odwadniające, droga techniczna z płyt betonowych), za magistralą kolejową - 

obszary pól uprawnych i leśnych, 

 na wschodzie - droga krajowa nr 50, relacji Mińsk Mazowiecki - Sochaczew, 

biegnąca na nasypie, 

 na północy i południu - nieużytki pokryte roślinnością trawiastą oraz skupiskami 

drzew  i krzewów. 
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Dopuszczalne poziomy hałasu określone w Tabeli nr 1 załącznika 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. wynoszą: 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

drogi lub linie kolejowe 1) 

pozostałe obiekty 

i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo - usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 3) 68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk 

tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w 

porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) 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 
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charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Dopuszczalne równoważne wartości poziomu hałasu dotyczą: 

 pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom 

dnia, kolejno po sobie następującym, 

 pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie 

nocy 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r poz. 112) terenów 

usługowych i przemysłowych nie zalicza do terenów chronionych i nie określa dla nich 

dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku zewnętrznym. 

 

Emisja hałasu do środowiska  

 

Emisja hałasu w fazie budowy 

W fazie budowy nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska. W fazie 

realizacji inwestycji, emisja hałasu związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, 

ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, wzmożonej emisji hałasu 

spowodowanej pracami przy realizowanym obiekcie, jak również ruchem po terenie 

inwestycji samochodów oraz ładowarki. Używany podczas prac sprzęt i środki transportu 

stanowić będą źródła hałasu usytuowane generalnie na niewielkiej wysokości, przy 

powierzchni terenu. W związku z powyższym ich wpływ na klimat akustyczny okolicy 

ograniczony będzie do niewielkiej strefy wokół inwestycji. Ze względu na krótki okres 

inwestycyjny, nowoczesne technologie i małe natężenie  ruchu pojazdów nie wpłynie ona 

na znaczące zwiększenie poziomu dźwięku A hałasu poza terenem działki 

przedsięwzięcia. 

Aby zminimalizować uciążliwości związane z rozpatrywaną inwestycją należy: 

 roboty wykonywać nowoczesnym parkiem maszynowym, 

 sprzęt i maszyny wykorzystywane na terenie inwestycji będą charakteryzowały się 

niskim poziomem hałasu oraz będą posiadały certyfikaty potwierdzające 

dopuszczenie do użytkowania i badania okresowe tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami, 

 sprzęt będzie konserwowany jak również naprawiany lub wymieniany w przypadku 

stwierdzenia jego niesprawności 
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 zostanie prowadzona eliminacja zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu poprzez 

np. wyłączanie silników nie pracujących w danej chwili urządzeń, 

 wprowadzone zostanie ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy 

poziom hałasu tylko do pory dziennej godz. 600-2200. 

Uwzględniając fakt, iż w fazie budowy nie będą funkcjonować najbardziej istotne 

źródła hałasu, uciążliwość fazy budowy nie powinna być większa od fazy eksploatacji. Z 

tego względu nie przeprowadzano dodatkowej analizy rozprzestrzeniania się hałasu w 

fazie budowy. 

 

Emisja hałasu w fazie eksploatacji 

 

Określenie emisji hałasu emitowanego do środowiska przez źródła ruchome i 

powierzchniowe wykonano według Instrukcji 338 ITB przy pomocy programu 

komputerowego HPZ′ 2001, który jest integralną częścią niniejszej Instrukcji. Metoda 

obliczeniowa oparta jest na zależności pomiędzy emisją dźwięku charakteryzowaną przez 

ekwiwalentny poziom mocy akustycznej A LWAeq poszczególnych źródeł hałasu a immisją 

dźwięku w wybranym punkcie obserwacji charakteryzowaną równoważnym poziomem 

dźwięku A LAeq. 

W programie komputerowym rzeczywisty obiekt zastąpiono modelem 

matematycznym stosując algorytm dla modelowanych źródeł dźwięku. 

Obliczenia poziomu dźwięku A w środowisku wykonano dla pory dziennej. W 

porze nocnej zakład nie prowadzi działalności. Do obliczeń przyjęto warunki najmniej 

korzystne akustycznie - pracę wszystkich źródeł hałasu z uwzględnieniem zakładanego 

czasu pracy planowanej inwestycji.  

Dane i wyniki obliczeń podano w postaci tabelarycznej i komputerowego rysunku 

sytuacyjnego ze źródłami hałasu, ogólna propagacja hałasu w terenie na wysokości 1,5m 

4 m podana jest w postaci mapy akustycznej z naniesionymi liniami równego poziomu 

dźwięku A - izoliniami LAeqD = 40, 45, 50, 55  dB dla pory dziennej.  

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy emisji hałasu do środowiska przewiduje 

się, że przy najbliższej chronionej zabudowie mieszkaniowej w otoczeniu inwestycji  

spełnione 



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 72 - 

będą wymagania na dopuszczalne poziomy dźwięku A w środowisku określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku”.  Praca zakładu nie wpłynie na ogólny klimat akustyczny w tym rejonie. 

Ponieważ przewidywana emisja hałasu do środowiska z działki planowanego 

przedsięwzięcia nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska „w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku”, nie postuluje się monitoringu hałasu, jak również nie 

przewiduje się możliwych konfliktów społecznych. 

Zakład nie będzie pracował w porze nocy, nie będzie także występować hałas 

związany z przejazdami samochodów. 

Pobór wody i odprowadzanie ścieków 
 

Metodyka oceny 

Ocenę oddziaływania w zakresie ochrony jakości wód powierzchniowych, gruntowych 

oraz w zakresie oddziaływania na komunalne urządzenia odprowadzające  

i oczyszczające ścieki wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 

uwzględniając zakres działalności  zamierzonej  inwestycji  i  charakterystyczne  rodzaje  

zanieczyszczeń.   

Jako kryteria uciążliwości przyjęto: 

 przepisy regulujące zasady i warunki odprowadzania ścieków do środowiska, 

 przepisy regulujące zasady i warunki odprowadzania ścieków do 

komunalnych urządzeń kanalizacyjnych. 

Ilość i skład  poszczególnych  rodzajów  ścieków powstających w wyniku eksploatacji 

inwestycji określono zgodnie z wartościami normatywnymi. W odniesieniu do ścieków 

deszczowych, ich ilość określono korzystając z zależności empirycznej wg  

W. Błaszczyka, zaś skład zgodnie z wynikami syntezy prac monitoringowych 

dotyczących zanieczyszczenia wód opadowych i zrzutów burzowych, oceną zagrożenia 

wód tymi zanieczyszczeniami oraz według opisu modelu do określenia ładunku 

zanieczyszczeń w wodach opadowych. 

Zaopatrzenie w wodę 

Zapotrzebowanie w wodę obiektu na poszczególne cele przedstawia się następująco: 

- cele socjalno-bytowe pracowników szacuje się na ok. 100 m3/rok, 
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- prace porządkowe na terenie zakładu szacuje się na ok. 10 m3/rok, 

- na cele procesów szacuje się na ok. 50 m3/rok. 

Łączne zapotrzebowanie w wodę wyniesie około 160 m3/rok 

Zakład zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej zasilanej z własnego ujęcia - 

studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie składowiska. Otwór studzienny 

wyposażony jest w dwie pompy głębinowe zawieszone na dwóch oddzielnych 

przewodach tłocznych. 

Gospodarka ściekowa 

Na terenie zakładu powstawać będą następujące rodzaje ścieków: 

 bytowe, 

 przemysłowe, 

 deszczowe. 

Ścieki bytowe 

Na terenie zakładu będzie ok. 5 pracowników w ciągu doby. Zakładając zużycie wody 

na poziomie 60 l/pracownika średnie dobowe zużycie wody wyniesie 0,3 m3. Ścieki 

bytowe w ilości średnio 0,29 m3/d  będą gromadzone w szczelnym zbiorniku 

bezodpływowym. Wywóz ścieków zgromadzonych w zbiorniku do oczyszczalni 

zostanie powierzony wyspecjalizowanej firmie mającej odpowiednie uprawnienia oraz 

pozwolenia do ich odbioru. 

Ten sposób gospodarki ściekami bytowymi nie powoduje oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w analizowanym miejscu jego lokalizacji.  

 

 

Ścieki przemysłowe 

Ścieki przemysłowe ( zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 17 Prawa wodnego) to: 

- odcieki z płyty na której będzie odbywał się proces w ilości około 0,22 m3/dobę  

(65 m3/rok), zostaną przejęte przez liniowy system odwodnienia, a następnie 

odprowadzone do szczelnych zbiorników bezodpływowych.  

Wywóz ścieków zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym do oczyszczalni zostanie 

powierzony wyspecjalizowanej firmie mającej odpowiednie uprawnienia oraz 

pozwolenia do ich odbioru.  



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 74 - 

Ten sposób gospodarki ściekami przemysłowymi nie powoduje oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w analizowanym miejscu jego lokalizacji.  

 

Wymagania co do jakości wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póżn. zm.). 

Zgodnie z § 19 ust.1 w/w rozporządzenia wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy 

kanalizacyjne z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów miejskich w ilości jaka 

powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, a następnie 

wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających 

w ilościach przekraczających 100 mg/dm3 zawiesin ogólnych oraz 15,0 mg/dm3 

węglowodorów ropopochodnych. 

Wytwarzanie odpadów 
W związku z działalnością planowanego zakładu, których szczegółowy opis 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu, wytwarzane będą odpady inne niż 

niebezpiecznie, stanowiące emisję. Jedynie w fazie budowy przewiduję się wytworzenie 

nie wielkiej ilości odpadów niebezpiecznych, które zostaną po ich wytworzeniu w ciągu 

48 godzin oddane do unieszkodliwienia podmiotom uprawnionym.     

Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 

powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 

przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 

świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

 

Działalność zakładu polegać będzie na prowadzeniu procesów: 

 produkcji polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej)  

 

Produkcja polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej) – proces R 13 Magazynowanie 

odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12  i  R 3 - 
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Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 

(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). 

 

W związku z ww. procesami nie będą powstawały odpady. Odpady jakie będą 

wytwarzane są to odpady powstające w wyniku funkcjonowania zakładu.  

W wyniku działalności zakładu, prowadzone będą procesy produkcji polepszacza 

gruntowego (ziemia próchnicza), który następnie będzie można wykorzystać do celów 

opisanych wcześniej.   

W ten sposób zmniejszeniu ulegnie ilość odpadów trafiających do unieszkodliwienia 

poprzez składowanie na składowiskach odpadów i zwiększenie ilości odpadów 

poddawanych dalszemu odzyskowi. 

 

W związku z tym, że nie jest możliwe określenie właściwości strumienia odpadów 

przetworzonych w instalacji  i poddawanych odzyskowi oraz odpadów 

wytworzonych, poniżej zostały przedstawione  maksymalne ilości odpadów. 

 

 proces produkcji polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej) - maksymalnej ilości 
odpadów 5 000 Mg/rok dla każdego z etapów inwestycji – maksymalnie 104 Mg/rok 
po zsumowaniu wydajności całości zakładu. 

 

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku: 

 

Lp kod odpadu rodzaj odpadu 
łączna ilość 

odpadów (Mg/rok) 

1 10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 01 04) 
2 000 2 10 01 02 Popioły lotne z węgla 

3 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 

4 17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

1 000 5 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

6 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

7 03 03 01 Odpady z kory i drewna 
3 000 

8 03 01 01 Odpady kory i korka 
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9 ex 03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 

10 03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy 

11 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 

12 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 

13 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 

14 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókiem, wypełniaczy i powłok z 
mechanicznej separacji 

15 02 03 80 
wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81) 

16 02 03 81 odpady z produkcji pasz roślinnych 

17 02 03 82 odpady tytoniowe 

18 02 03 99 inne nie wymienione odpady 

19 02 04 80 wysłodki 

20 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

21 ex 20 02 01  
Odpady ulegające biodegradacji  (wytworzone przed podmioty w 

ramach prac pielęgnacyjnych)  

22 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów - np. frakcje drobna, średnia i gruba z 
przesiewania odpadów komunalnych 

500 

23 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków - ustabilizowane 

3 000 

24 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- ustabilizowane 

25 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- ustabilizowane 

26 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- ustabilizowane 

27 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- ustabilizowane 

28 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- ustabilizowane 

29 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- ustabilizowane 

30 03 03 11 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 

03 10- ustabilizowane 

31 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

                   Łącznie nie więcej niż 5 000 Mg/rok 

Odpady odzyskiwane będą w procesie odzysku określonym w załączniku nr 1 do ustawy  

o odpadach jako proces R 3 
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Odpady przewidziane do odzysku w ramach procesu produkcji polepszacza glebowego,  

po dostarczeniu do zakładu będą rozładowywane i krótkotrwale (do 24 godz. 

magazynowane na płycie szczelnej. 

Masy odpadów poddanych do odzysku są wartościami maksymalnymi. Dokładna ilość 

odpadów poddanych do odzysku nie jest możliwa do określenia  ze względu na brak 

możliwości dokładnego ustalenia przyjmowanego strumienia odpadów. 

 

Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów w wyniku realizacji przedsięwzięcia (ilości 

maksymalne): 

Na etapie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady klasyfikowane jako odpady 

budowlane należące do grupy 15 i 17 według katalogu odpadów, a także odpady 

związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego, odpady opakowaniowe i związane  

z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.  

Na obecnym etapie bardzo trudno jest oszacować ilość odpadów budowlanych jakie 

powstaną na etapie realizacji inwestycji. 

Wszystkie odpady będą przekazywane przez wytwórcę z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, tj. przy zastosowaniu kart przekazani odpadów. Wytwórca odpadów 

zaprowadzi ewidencje ilościową i jakościową wytworzonych odpadów. Wszystkie 

wytworzone odpady będą w pierwszej kolejności, po ich zebraniu w sposób selektywny 

przekazywane do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do 

unieszkodliwienia.  

 

Odpady wytwarzane w fazie budowy: 

1. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia 

zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania ich odzyskowi – 

0,8 Mg 

2.  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych - odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia 

zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania ich odzyskowi – 

0,8 Mg  
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3. 15 01 03 – opakowania z drewna  - odpady będą przez wytwórcę przekazywane 

do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26 lub 

28 ustawy o odpadach, celem poddania ich odzyskowi – 2 Mg 

4. 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości po substancjach 

niebezpiecznych – odpady będą przez wytwórcę przekazywane do kolejnego 

posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy  

o odpadach, celem poddania unieszkodliwieniu – 1 Mg 

5. 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, 

wzmocnienia konstrukcyjnego np. azbest, włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi - odpady będą przez wytwórcę przekazywane do kolejnego 

posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy  

o odpadach, celem poddania unieszkodliwieniu – 0,2 Mg 

6. 15 02 02 * - zaolejone czyściwa zużyte sorbenty (odpad powstanie tylko  

w sytuacjach awaryjnych) - odpady będą przez wytwórcę przekazywane  

do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia zgodne z art. 26  

lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania unieszkodliwieniu – 0,1 Mg 

7. 17 01 01 – Odpady z betonu i gruzu - odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia 

zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania odzyskowi – 0,2 

Mg 

8. 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 - odpady będą przez wytwórcę 

przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał zezwolenia 

zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu – 0,1 Mg 

 

Odpady powstające tylko w przypadku wypadków/sytuacji awaryjnych  

1. 16 81 01 * - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne - odpady będą przez 

wytwórcę przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał 

zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania 

unieszkodliwieniu – 0,2 Mg, 

2. 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01 * - odpady będą przez 

wytwórcę przekazywane do kolejnego posiadacza odpadu który uzyskał 
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zezwolenia zgodne z art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, celem poddania 

odzyskowi lub unieszkodliwieniu – 1 Mg 

 

Zalecenia do postępowania z wytworzonymi odpadami fazy budowy: 

 wydzielić na placu budowy, miejsce do czasowego przechowywania 
wytworzonych odpadów, 
 wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w oznakowanych 
kontenerach, odpady niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych 
pojemnikach, 

 ustalić na etapie realizacji inwestycji, które odpady należy przekazać  
do wykorzystania, a które do unieszkodliwienia oraz zapewnić kontenery  
do selektywnego zbierania tych odpadów, w tym odpadów zmieszanych 
budowlanych, 

 sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać  
na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza 
terenem zainwestowania, 
 wytworzone odpady przekazywać należy firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie zbierania lub  odzysku czy unieszkodliwienia odpadów, 
 zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie  
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391  
z późn. zm.).  

Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac, który 

zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 17 ustawy  

o odpadach. 

Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów w wyniku pracy zakładu (ilości 

maksymalne): 

rodzaje odpadów wytworzonych w ramach pracy maszyn i urządzeń działających w 

zakładzie: 

W ramach prowadzenia działalności zakład będzie wytwarzał w wyniku  

funkcjonowania pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych, parkingu 

samochodowego, oświetlenia obiektów, następujące odpady: 

 

Odpady niebezpieczne  

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,05 Mg/rok 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

0,02 Mg/rok 
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Odpady inne niż niebezpieczne  

 

Odpady komunalne (zaplecze socjalne) 

 
 

 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – (kod 13 02 08) – odpady  

te będą magazynowane w wydzielonym na terenie pomieszczeniu zamkniętym,  

w szczelnych zbiornikach zamkniętych, odpornych na zagrożenie pożarowe, 

innych niż metalowe np. zamkniętych plastikowych beczkach posiadających 

stosowne atesty. Pojemniki zostaną umieszczone na paletach odciekowych. 

Miejsce te będzie wyposażone w materiały do neutralizacji substancji olejowych 

(sorbenty) i zostanie ono oznakowane kodem odpadu zgodnie z katalogiem 

odpadów.  
 

 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych 

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

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod 15 02 02) – odpady będą 

magazynowane w szczelnych, zamykanych, plastikowych pojemnikach typu 1100 

l, posiadających stosowne atesty. Pojemniki będą znajdowały się w miejscu 

oznakowanym, zamkniętym i wydzielonym na terenie. Pojemniki zostaną 

oznakowane kodem odpadu zgodnie z katalogiem odpadów.     
 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne [ w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

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

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

0,1 Mg/rok 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,01 Mg/rok 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,01 Mg/rok 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01 Mg/rok 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne  nośniki informacji 0,001 Mg/rok 

20 01 01 Papier i tektura 0,02 Mg/rok 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,01 Mg/rok 

20 01 40 Metale 0,01 Mg/rok 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,01 Mg/rok 

20 03 01 zmieszane odpady komunalne 0,01 Mg/rok 
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 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne) (kod 15 01 10*)  – te te będą magazynowane w 

wydzielonym na terenie pomieszczeniu zamkniętym, w szczelnych zbiornikach 

zamkniętych, odpornych na uszkodzenia i działania substancji niebezpiecznych, 

posiadających stosowne atesty. Pojemniki zostaną umieszczone na paletach 

odciekowych.  Miejsce te będzie wyposażone w materiały do neutralizacji 

(sorbent) i zostanie oznakowane kodem odpadu zgodnie z katalogiem odpadów. 

 

 Ubrania ochronne (kod 15 02 03) – to zużyta, zabrudzona odzież ochronna 

pracowników obsługujących zakład. Odpady będą magazynowane w szczelnych, 

zamkniętych pojemnikach w wydzielonym na terenie pomieszczeniu zamkniętym.  

 Opakowania z papieru i tektury  (kod 15 01 01) – Odpady będą magazynowane 

selektywnie w szczelnych, zamkniętych niepalnych pojemnikach w wydzielonym 

na terenie pomieszczeniu zamkniętym. 

 Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – Odpady będą 

magazynowane selektywnie w szczelnych, zamkniętych niepalnych pojemnikach 

w wydzielonym na terenie pomieszczeniu zamkniętym,, 

 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji (kod 16 80 01) – Odpady będą 

magazynowane selektywnie w szczelnych, zamkniętych niepalnych pojemnikach 

w wydzielonym na terenie pomieszczeniu zamkniętym, 

 Papier i tektura (kod 20 01 01) – Odpady będą magazynowane selektywnie  

w szczelnych, zamkniętych, niepalnych pojemnikach do segregacji odpadów 

komunalnych. Pojemniki będą umiejscowione w wyznaczonym i oznakowanym 

miejscu, przy kontenerze socjalnym.  

 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod 20 01 08) – Odpady będą 

magazynowane selektywnie w szczelnym, zamkniętym, pojemniku do segregacji 

odpadów komunalnych. Pojemnik będzie ustawiony w wyznaczonym  

i oznakowanym miejscu, przy kontenerze socjalnym.  

 Metale (kod 20 01 40) – Odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnym, 

zamkniętym, pojemniku do segregacji odpadów komunalnych. Pojemnik będzie 

ustawiony w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, przy kontenerze socjalnym.  

 Tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) - Odpady będą magazynowane selektywnie  

w szczelnym, zamkniętym, pojemniku do segregacji odpadów komunalnych. 
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Pojemnik będzie ustawiony w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, przy 

kontenerze socjalnym. 

 Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) - kontener typu KP-7, lub pojemnik typu 

Bóbr. 

 

Wszystkie odpady wytwarzane w zakładzie i powstające w wyniku procesu 

magazynowane będą w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach. 

 

Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych  

z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji. 

Procesy technologiczne będą stale monitorowane przez osoby obsługujące urządzenia. 

W trakcie prowadzenia procesu kontrolowana będzie temperatura poddawanego 

procesowi materiału. 

W przypadku wystąpienia awarii, procesy odzysku zostaną wstrzymane, a odpady które 

będą poddawane ww. procesom zostaną usunięte i zmagazynowane na czas awarii  

na terenie zakładu albo zostaną przekazane do innych podmiotów, które zagwarantują 

ich dalsze zagospodarowanie.  

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie Zakładu będą ewidencjonowane. 

Każdorazowo odpady będą ważone przez odbiorcę i przekazywane za pomocą kart 

przekazania odpadów. Dodatkowo będą sporządzane zbiorcze zestawienia danych o 

rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów, które przekazywane zostaną do 

Marszałka Województwa. 

 

Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości   

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Praca zakładu służy do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

odpadów. Wynikiem pracy zakładu będzie zmniejszenie ilości odpadów trafiających 

do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowiskach odpadów  

i zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi.  

Właściwa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania zakładu 

zminimalizuje ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpady będą 
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magazynowane w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się szkodliwych 

substancji do środowiska.  

Wpływ na klimat 

Uwzględniając skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego 

lokalizację można uznać, że wpływ inwestycji na klimat jest pomijalny. 

 

 Wpływ na wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 

Przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu polepszacza glebowego na terenie 

działek nr 8/3, 9/3 w obrębie Krzyżówka, w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka  

nie będzie powodować oddziaływań o szczególnej złożoności. Ze względu  

na lokalizację inwestycji oraz jej charakterystykę i założone rozwiązania technologiczne 

mające ograniczyć oddziaływanie zakładu na środowisko, wpływ inwestycji w fazie 

eksploatacji nie będzie powodował zaburzeń we wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy 

poszczególnymi elementami środowiska. 

 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje się lokalizacji urządzeń 

elektroenergetycznych będących źródłem promieniowania. 

Instalacja elektryczna i urządzenia elektryczne na terenie zakładu będą źródłem 

pola elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujące o małym 

natężeniu, nie stwarzającym zagrożenia dla środowiska. 

Wpływ inwestycji w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie  

się 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 powstania zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną, awarię w zakładzie. 

Listę substancji niebezpiecznych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.  
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Planowana inwestycja nie będzie się zaliczała do zakładów o zwiększonym ryzyku  

lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu  

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej. Nie ma zatem zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej  

w związku z eksploatacją planowanej inwestycji.  

Potencjalne awarie, jakie mogą wystąpić podczas budowy, eksploatacji lub likwidacji 

obiektu to: 

 pożary, 

 zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi 

pochodzącymi z eksploatowanych pojazdów mechanicznych oraz gromadzonych 

olejów i smarów przeznaczonych do bieżącej konserwacji urządzeń. 

Sytuacje tego typu są praktycznie nie do przewidzenia. Zapobieganiu tego typu awariom 

służy prawidłowa budowa i eksploatacja obiektów i instalacji oraz przestrzeganie 

wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji i decyzji środowiskowej.  
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10.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
Konieczność oszacowania transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji 

wynika z zapisów ustawy prawo ochrony środowiska oraz Konwencji o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo 

dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999, Nr 96, poz. 1110). Jako „oddziaływanie 

transgraniczne” określa się jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie 

charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane 

planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo 

położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" 

oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: 

zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, 

krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań 

między tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla 

warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników. 

W pierwszej kolejności uwaga powinna być zwrócona na inwestycje i działalność 

zlokalizowane blisko granic międzynarodowych, a także bardziej odległe, które mogą 

powodować powstawanie znaczących oddziaływań transgranicznych daleko od miejsca 

zlokalizowania inwestycji. 

W Konwencji podano katalog rodzajów działalności podlegających ocenie pod kątem 

transgranicznego oddziaływania. Z zakresu gospodarki odpadami zakwalifikowano tam 

instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie 

toksycznych i niebezpiecznych odpadów. 

Planowane sposoby zagospodarowania odpadów nie stwarzają znaczącego zagrożenia w 

aspekcie transgranicznym. Planowany zakład nie jest zlokalizowany na obszarach  

lub w pobliżu obszarów o szczególnej wrażliwości lub o szczególnym znaczeniu  

dla środowiska (takim jak obszary wodno-błotne podlegające Konwencji Ramsarskiej, 

parki narodowe, rezerwaty przyrody, tereny będące miejscem szczególnego naukowego 

zainteresowania lub tereny ważne z punktu widzenia archeologii, kultury lub historii),  

jak również planowana działalność nie zlokalizowana jest w miejscu, w którym 

właściwości planowanej działalności mogłyby mieć znaczący wpływ na ludność. 

Planowany obiekt nie wykazuje szczególnie złożonych i potencjalnie szkodliwych 

skutków, w tym powodujących poważne oddziaływania na ludzi lub na cenne gatunki 
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i organizmy zagrażające istnieniu lub potencjalnemu użytkowaniu narażonego obszaru 

oraz powodujące dodatkowe obciążenia, które przekraczają graniczną wytrzymałość 

środowiska. 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza obszar terenu 

planowanej inwestycji.   

Reasumując, ze względu na lokalizację planowanej inwestycji oraz charakter emisji 

nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

 

11. Ogólne zapotrzebowanie zakładu 

Przewidywane zużycie energii elektrycznej i paliw 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię do prowadzenia procesu wynosi  

ok. 50 MWh/rok. Zapotrzebowanie energii elektrycznej na pozostałe procesy 

(podłączenie pomieszczeń biurowego i socjalnego, oświetlenie terenu, itp.) szacowane 

jest na 20 MWh/rok.  

Łącznie przewidywane zużycie energii elektrycznej wyniesie 160 MWh/rok. 

Energia elektryczna dostarczana będzie z sieci elektroenergetycznej na podstawie 

umowy z zakładem energetycznym. 

 Przewidywane zapotrzebowanie na wodę 
 

Woda w zakładzie wykorzystywana będzie na potrzeby: 

- socjalno-bytowe, 

- do prowadzenia prac porządkowych na terenie firmy, 

- do ewentualnego nawilżania pryzm w procesie (w przypadku braku wód 

zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych). 

Zapotrzebowanie w wodę obiektu na poszczególne cele przedstawia się następująco: 

- cele socjalno-bytowe pracowników szacuje się na ok. 100 m3/rok, 

- prace porządkowe na terenie zakładu szacuje się na ok. 10 m3/rok, 

- na cele procesów szacuje się na ok. 50 m3/rok. 

Łączne zapotrzebowanie w wodę wyniesie około 160 m3/rok 

Woda pobierana będzie ze studni zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów. 
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12. Opis metod prognozowania zastosowanych przez 
wnioskodawcę  

Przy analizie wpływu emisji na stan powietrza posłużono się obecnie obowiązującą 

metodyką referencyjną obliczeń emisji zanieczyszczeń opartą na rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu, z wykorzystaniem programu komputerowego bazującego na tej metodyce. 

Zastępowanie źródeł liniowych zespołem emitorów punktowych polega na zgodnym  

z metodyką podziale źródła liniowego na odcinki i na zastąpieniu ich emitorem 

usytuowanym na środku odcinka. Efektywna wysokość emitora jest równa efektywnej 

wysokości źródła liniowego. Emisja ze źródła liniowego podzielona na ilość emitorów 

punktowych odpowiada emisji z pojedynczego emitora punktowego. 

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wykonano przy 

użyciu programu „OPETAT FB” v.6.4.3/2012 r. dla Windows wersja rozszerzona 

autorstwa PROEKO Ryszard Samoć (licencja 544/OW/12), opracowanym wg. metodyki 

określonej w ww. rozporządzeniu. Opisano stężenia w odniesieniu do aktualnych norm. 

Określenie emisji hałasu emitowanego do środowiska przez źródła ruchome, 

powierzchniowe i stacjonarne zakładu wykonano według Instrukcji 338 ITB przy 

pomocy programu komputerowego HPZ′ 2001, który jest integralną częścią niniejszej 

instrukcji. Metoda obliczeniowa oparta jest na zależności pomiędzy emisją dźwięku 

charakteryzowaną przez ekwiwalentny poziom mocy akustycznej A LWAeq 

poszczególnych źródeł hałasu a immisją dźwięku w wybranym punkcie obserwacji 

charakteryzowaną równoważnym poziomem dźwięku A LAeq. 

W programie komputerowym rzeczywisty obiekt zastąpiono modelem 

matematycznym stosując algorytm dla modelowanych źródeł dźwięku. 

Obliczenia poziomu dźwięku A w środowisku wykonano dla pory dziennej.  

W porze nocnej zakład nie pracuje. Do obliczeń przyjęto warunki najmniej korzystne 

akustycznie - pracę wszystkich źródeł hałasu oraz pracę zakładu w sposób ciągły.  

W zakresie wszystkich elementów środowiska wykorzystano metodę bilansu 

surowców i mediów wykorzystywanych w procesach wpływających na stan środowiska 

oraz metodę porównywania innych obiektów tego typu. 

Wykorzystano również szeroko dane literaturowe. 
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13. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Na obecnym etapie oceny nie stwierdzono występowania zagrożeń dla środowiska jakie 

można by uznać za znaczące. Projektowana inwestycja będzie spełniać wszystkie 

standardy europejskie i przy prawidłowej eksploatacji w nieznaczny sposób oddziaływać 

na środowisko.  

14. Opis przewidywanych działań mających na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko 

Ze względu na fakt, że zaproponowane przez Inwestora rozwiązania przyczyniają  

się do tego, że praca planowanego zakładu nie oddziałuje ponadnormatywnie na 

środowisko, na obecnym etapie nie przewiduje się działań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru. 

15. Wskazanie potrzeby ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska 

Obszar ograniczonego użytkowania tworzony jest dla takich instalacji, wokół których 

mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych  

i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu. 

Przedstawione w karcie informacyjnej obliczenia i analizy wykazały, że planowana 

inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i nie spowoduje ponadnormatywnego 

oddziaływania na nie. 

Oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia ograniczone będzie  

do działki będącej we władaniu Inwestora, zatem  dla przedsięwzięcia nie jest  

konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu 

przepisów ustawy prawo ochrony środowiska. 
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16. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych  
z planowanym przedsięwzięciem 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wpływu przedsięwzięcia na środowisko,  

przy zastosowanych zabezpieczeniach nie przewiduje się znaczących oddziaływań poza 

granicami rozpatrywanej nieruchomości, co pozwala na stwierdzenie, iż nie wystąpi 

również ujemny wpływ na zdrowie ludzi. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna stanowić źródła konfliktów 

społecznych. Uciążliwość przedsięwzięcia dla środowiska zarówno w fazie budowy  

jak i w fazie eksploatacji nie wykroczy poza teren inwestycji.  

Eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie 

emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Emisja hałasu do środowiska zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji  

nie będzie przekraczać norm określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska  

w zakresie emisji substancji do powietrza i emisji hałasu.  

Należy jednak zauważyć, że inwestycje w zakresie procesów z użyciem odpadów 

wzbudzają bardzo duże zainteresowanie lokalnej społeczności oraz organizacji 

ekologicznych. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne polegające na budowie/ 

modernizacji/rozbudowie zakładów przetwarzających odpady wiążą się z obawą  

ze strony najbliższych sąsiadów, dot. stanu środowiska po zrealizowaniu inwestycji, 

głównie uciążliwości akustycznej i uciążliwości odorowej.  

W przypadku wystąpienia konfliktów społecznych na tym tle, Inwestor winien dołożyć 

wszelkich starań, aby zapewnić zainteresowanej społeczności jak najszerszy dostęp do 

informacji na temat: 

• planowanej inwestycji, 

• przyjętych rozwiązań chroniących środowisko, 

• zastosowanych technologii, 

• aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
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Dostęp do szerokiej informacji i danych na temat inwestycji prawdopodobnie zlikwiduje 

ewentualne obawy zainteresowanej społeczności i najbliższych sąsiadów dotyczące 

przedmiotowej inwestycji. 

Nie sposób ich jednak wykluczyć całkowicie w przyszłości. Konflikty mogą  

np. wyniknąć z nieprawidłowych zachowań pracowników w trakcie eksploatacji 

urządzeń i instalacji lub niestosowania zasad i zabezpieczeń technicznych służących 

ochronie środowiska. Gdyby zaistniała taka sytuacja koniecznym będzie monitorowanie 

źródeł konfliktów i szybka reakcja na możliwe problemy. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z zapisami z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa 

inwestycja zalicza się (zgodnie z § 3.  ust. 1.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie jest wymagane przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Zatem, podsumowując należy stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystąpienia 

konfliktów społecznych w związku z planowaną inwestycją jest realne, szczególnie w 

momencie gdy społeczeństwo miejscowe nie będzie rzetelnie informowane  

o zamierzeniu inwestycyjnym, jego charakterze i zakresie.  

W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o odstąpieniu od oceny  

o środowiskowych uwarunkowaniach istnieje szereg możliwości dotarcia i 

poinformowania zainteresowanych podmiotów o planowanej inwestycji, jej założeniach 

oraz zaproponowanych przez Inwestora rozwiązaniach minimalizujących wpływ na 

środowisko, co dodatkowo winno zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się 

konfliktów. 

17. Rozwiązania chroniące środowisko 
Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy wykazały, że spełnione będą 

również wymagania określone w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska, dotyczące 

wykorzystania najlepszej dostępnej techniki, ze względu na: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożenia – do procesów 

technologicznych i innych związanych z tym działań na terenie zakładu  

nie przewiduje się używania substancji o znacznym potencjale zagrożeń, na 

potrzeby transportu stosowany będzie olej napędowy nie kwalifikujący obiektu 

do zakładów o zwiększonym ryzyku potencjalnej awarii przemysłowej, 



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 91 - 

 efektywne wykorzystanie energii –oświetlenie energooszczędne pozwolą  

na efektywne zarządzanie zużyciem energii, 

 racjonalne zużycie wody i innych surowców i materiałów zapewnione będzie 

poprzez stałe monitorowanie zachodzących procesów, 

 rodzaj, zasięg i wielkość emisji wynikającej z funkcjonowania zakładu po jego 

budowie nie będzie powodować przekroczenia określonych przepisami prawa 

standardów jakości środowiska. 

W związku z art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeanalizowano 

spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikających  

z najlepszej dostępnej techniki. Analizy dokonano w oparciu o „Reference 

Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries”, 

opracowany przez Europejskie Biuro IPPC i wprowadzony w sierpniu 2006 roku 

przez Komisję Europejską. Z porównania stosowanej technologii przetwarzania 

odpadów  

z wymaganiami określonymi w ww. przepisach, należy stwierdzić, iż instalacja 

spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki. Instalacja zapewnia uzyskanie 

pożądanej efektywności przetwarzania odpadów przy racjonalnym wykorzystaniu 

zasobów środowiska i jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia środowiska. 

Technologia przetwarzania odpadów została dobrana z uwzględnieniem metod 

zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska. Przy doborze technologii 

uwzględniono: zalecane mechaniczne metody przetwarzania odpadów, zużycie 

wody i energii, rodzaje emisji do środowiska oraz wytwarzanie odpadów i sposób 

ich zagospodarowania. 

 

Optymalizacja zużycia wody 

Optymalizacja zużycia wody obejmować będzie: 

 prowadzenie rejestru zużywanej wody, 

 wykrywanie i naprawianie przecieków. 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych obejmować będzie: 

 ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego, 
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 płyta wyposażona będzie w szczelny system odbioru wód odciekowych  

i opadowych, ponadto będą one szczelne i posiadać będą ściany oporowe 

zabezpieczające przed przedostaniem się odcieków i wód opadowych poza 

teren płyty, 

 system odwodnienia liniowego będzie systematycznie opróżniany z osadów 

przez wyspecjalizowane firmy,  

 magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający wody powierzchniowe 

i gruntowe przed skażeniem. 

 

Ochrona środowiska glebowego 

Ochrona środowiska glebowego obejmować będzie: 

 selektywne magazynowanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych 

pojemnikach, w wyznaczonych pomieszczeniach z  utwardzonym podłożem, 

 wykorzystanie szczelnego utwardzenia  terenu prowadzonej inwestycji. 

 

Ochrona powietrza 

Ochrona powietrza obejmować będzie: 

 optymalizację dróg przejazdu pojazdów transportujących odpady, 

 optymalizację procesów załadunku i rozładunku odpadów. 

 

Ochrona przed hałasem 

Ochrona przed hałasem obejmować będzie: 

 stosowanie biernej ochrony przed hałasem – prowadzenie procesów 

emisyjnych w zakresie hałasu (mieszalnik) na płycie, co daje możliwość 

wykorzystania ścian obiektu do ekranowania emisji hałasu, 

 właściwy dobór urządzeń i prawidłowa ich eksploatacja mająca na celu 

wyeliminowanie znaczącego oddziaływania akustycznego urządzeń, 

 dobór urządzeń, który zgodnie z przeprowadzonymi analizami pozwoli  

na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

określonych w przepisach prawa. 
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18. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy  
i eksploatacji lub użytkowania 

 

Analiza przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na planowany do inwestycji 

teren nie wskazuje na możliwość negatywnego oddziaływania na wartości przyrodnicze, 

w szczególności objęte ustawowymi formami ochrony przyrody. 

Brak jest zatem przesłanek do objęcia monitoringiem jakości środowiska związanym  

z realizacją i funkcjonowaniem planowanej inwestycji. 

Monitoring parametrów technicznych jest niezbędny do oceny pracy instalacji  

i wchodzi w zakres standardowych czynności wykonywanych na Zakładzie.  

Monitoring parametrów technicznych obejmuje, min: 

• techniczną kontrolę pracy poszczególnych instalacji i urządzeń  

z częstotliwością wynikającą z ich dokumentacji techniczno - ruchowej,  

• rejestrację konserwacji i napraw obiektów i urządzeń, wykonywanych  

we własnym zakresie przez pracowników lub firmy zewnętrzne. 

W sytuacji uszkodzenia aparatury pomiarowej monitorującej, prowadzący instalację 

powinien postępować zgodnie ze wskazaniami instrukcji i dokumentacji techniczno-

ruchowych oraz wzywać serwis techniczny. 

Wszystkie dostarczane do zakładu i odbierane odpady będą ewidencjonowane  

z zachowaniem obowiązujących przepisów, tj. przy zastosowaniu kart przekazani 

odpadów. Prowadzący zakład zaprowadzi ewidencje ilościową i jakościową 

wytworzonych odpadów. 

 

19. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, 
opracowując dokumentację 

Nie stwierdzono trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk  

we współczesnej wiedzy, przy opracowaniu niniejszego dokumentu. 
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20. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
 

Z osadami ściekowymi można sobie radzić na różne sposoby, ale najlepszym z nich 

jest kompostowanie i produkcja pożądanych przez rolników i działkowców 

nawozów  

Choć duże oczyszczalnie z konieczności postawiły na metody termiczne (spalarnie),  

to jednak według wiedzy wielu osób z branży, najlepszą metodą pozbycia się problemu 

osadu ściekowego jest jego kompostowanie. Dzięki temu można przetworzyć go z odpadu 

w bezpieczny produkt (nawozy organiczne, polepszacze gleby, itp.) oraz bezpiecznie 

wykorzystać w środowisku. Jest to metoda zgodna z oczekiwaniami UE w zakresie 

postępowania z odpadami, która w pierwszej kolejności zaleca odzysk odpadu, a nie jego 

składowanie. Od 1 stycznia 2016 r. nie można już składować osadów ściekowych. 

Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie rolnicze osadów ściekowych, zasady się nie 

zmieniają. Przepisy w dalszym ciągu będą pozwalać na wykorzystanie rolnicze 

nieprzetworzonych osadów ściekowych, jednak pod pewnymi rygorami, które nie dotyczą 

osadów przetworzonych w procesie kompostowania i mających status produktu. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa wydał, w drodze decyzji, kilkanaście pozwoleń  

na wprowadzenie do obrotu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

powstających w wyniku  procesu kompostowania ustabilizowanych osadów ściekowych.  

 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcji polepszacza 

glebowego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 

 gmina Radziejowice. 

Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

a inwestycja zlokalizowana jsy na obszarze przeznaczonym pod gospodarkę odpadami 

(O).  

Na terenie inwestycji nie występuje zieleń wysoka (drzewa, krzewy),  

na której usuniecie Inwestor musiałby uzyskiwać stosowane zezwolenia. 

Podczas wizji terenu w kwietniu br. nie stwierdzono występowania na terenie inwestycji 

gatunków chronionych zwierząt. Całość terenu wcześniej wykorzystywana była na cele 

rolnicze.  

 Inwestycja obejmuje budowę płyty szczelnej do prowadzenia procesu. 

Po zrealizowaniu inwestycji w zakładzie produkcji polepszacza glebowego możliwe 

będzie przetwarzanie 5 tys. Mg odpadów na rok.  



Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka, 
 gmina Radziejowice 

 

 - 95 - 

Przewiduje się, że zakład pracować będzie (niezależnie od etapu realizacji) maksymalnie 

przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600. Ruch 

pojazdów po terenie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 

1600. 

Ziemia próchniczna powstaje po zmieszaniu popiołów ze spalania węgla kamiennego 

lub ziemi z ustabilizowanymi osadami ściekowymi, nawozami, masą roślinną  

np. trocinami, kompostem, masą celulozową, rozdrobnioną słomą. Mieszanina winna 

zawierać ok 35 % ustabilizowanych osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę.  

Mieszanie osadów ściekowych z popiołami lub ziemią, nawozami, masą roślinną 

(rozdrobnioną słomą), masą celulozową, kompostem, wykonane w odpowiedni sposób 

pozwala w praktyce na utworzenie gleby o bardzo dobrych właściwościach zarówno 

nawozowych jak i powietrzno-wodnych.  

Odpowiedni udział popiołów lub ziemi powoduje zwiększenie udziału frakcji stałej. 

Efektem tego jest wzrost wytrzymałości, oraz zmniejszenie ściśliwości i wilgotności 

mieszanki. Właściwości popiołów powodują wiązanie wody osadowej, zmniejszając 

jego uwodnienie. Specyficzne właściwości chemiczne i fizyczne popiołów (szczególnie 

wysoki odczyn oraz właściwości sorpcyjne) umożliwiają proces wzajemnej neutralizacji 

lub immobilizacji szkodliwych związków zawartych w obu odpadach, a także 

częściowej sanitacji osadów.  

Korzystną właściwością mieszanki są jej właściwości powietrzno-wodne (niski 

współczynnik filtracji i odsączalności mieszanki, duża pojemność wodna). Powoduje  

to, że ilość odcieków podczas magazynowania mieszanki może być niewielka i nie będą 

one zawierały dużych ilości wyługowanych zanieczyszczeń. Tak utworzona gleba 

będzie miała cechy żyznych gleb wykształconych z utworów pyłowych.  

Z chwilą wymieszania substancji organicznej w postaci osadów ściekowych z materiałem 

szkieletowym  nadającym glebom własności mechaniczne zaczynają zachodzić procesy 

(kompostowania) glebotwórcze. Po wprowadzeniu mieszanki próchnicznej do gruntu 

inicjują one procesy glebotwórcze, prowadzą w konsekwencji do wykształcenia gleby.  

W związku z działalnością zakładu emitowane będą do atmosfery zanieczyszczenia 

związane z pracą sprzętu o napędzie spalinowym i poruszających się po terenie zakładu 

środków transportu, oraz emisja pyłu powstała podczas wyładunku i załadunku odpadów  

Przeprowadzone obliczenia uciążliwości, ze względu na zanieczyszczenia powietrza 

wprowadzane do środowiska w wyniku funkcjonowania przedmiotowego Zakładu 
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wykazały, że nie będą występować przekroczenia wartości dopuszczalnych i wartości 

odniesienia dla żadnej rozpatrywanej substancji. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy emisji hałasu do środowiska przewiduje się,  

że w otoczeniu zakładu spełnione będą wymagania na dopuszczalne poziomy dźwięku 

A w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska „w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.  Praca zakładu nie wpłynie na ogólny 

klimat akustyczny w tym rejonie.   

Dzięki zastosowaniu opisanych w niniejszej karcie informacyjnej rozwiązań 

chroniących środowisko nie zachodzi prawdopodobieństwo wpływu planowanej 

inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. 

Procesy technologiczne będą stale monitorowane przez osoby obsługujące urządzenia. 

W przypadku wystąpienia awarii, procesy odzysku zostaną wstrzymane, a odpady które 

będą poddawane ww. procesom zostaną usunięte i zmagazynowane na czas awarii  

na terenie zakładu albo zostaną przekazane do innych podmiotów, które zagwarantują 

ich dalsze zagospodarowanie.  

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie Zakładu będą ewidencjonowane, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Na obecnym etapie oceny nie stwierdzono występowania zagrożeń dla środowiska jakie 

można by uznać za znaczące. Projektowana inwestycja będzie spełniać wszystkie 

standardy europejskie i przy prawidłowej eksploatacji w nieznaczny sposób oddziaływać 

na środowisko.  

 


