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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz”. 
 
 Sporządzenie Raportu jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, które to postępowanie przeprowadza się w związku z procedurą wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o której mowa  
w art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1]. 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu planowanego 
przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania pod względem wpływu przyjętych rozwiązań 
na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. 

Zakres opracowania jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1]. Raport obejmuje m.in. 
rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, stan zagospodarowania 
terenu, opis planowanego przedsięwzięcia, rozpoznanie źródeł i rodzajów uciążliwości  
i określenie wpływu obiektu na poszczególne komponenty środowiska. W trakcie prac 
kameralnych przeanalizowano szereg materiałów archiwalnych oraz dokonano wizji terenu.  

 Raport został opracowany przez zespół proGEO pod kierunkiem Marcina Olearnika,  
z udziałem Adama Wojtuś oraz Marty Gaworeckiej. 

1.2 Podstawa formalno-prawna 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko [1] uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze  
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej są wymienione  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) i w zakresie 
przedmiotowego przedsięwzięcia są to zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47: 
 
 „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska 
odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej 
niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem 
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)”  
- inwestycja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
 

W odniesieniu do powyższej kwalifikacji przedmiotową inwestycję kwalifikuje 
się zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, 
poz. 1839) jako przedsięwzięcie: „polegające na rozbudowie, przebudowie lub 
montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, 
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jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile 
zostały one określone”. 

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Aktualnie działalność prowadzona jest na terenie Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Dzierżysławiu, na działce nr 17/5, będącej własnością Gminy Kietrz. Naprzód 
Sp. z o.o. w Rydułtowach dysponuje nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy 
nieruchomości nr 3/2019 zawartej w dniu 3 stycznia 2019 r. w formie aktu notarialnego, która 
obowiązuje na czas określony do 31 grudnia 2031 r., zaś od 1 stycznia 2032 r. obowiązywać 
będzie jako umowa zawarta na czas nieokreślony.  
 
 Zakład od strony północnej, zachodniej i południowej sąsiaduje z polami uprawnymi. 
Od strony wschodniej z drogą gminną, za którą znajdują się pola uprawne. Zakład tworzy 
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na kwaterach nr 1, 2A, 2B, 
instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych i inne instalacje do przetwarzania odpadów. 
 
 Planowane przedsięwzięcie w przeważającej większości zlokalizowane zostanie na 
działce ewidencyjnej nr 17/6, przy północnej granicy działki nr 17/5(na której aktualnie 
znajduje się Zakład). Na Rysunku 2.1 oraz 2.2 przedstawiono lokalizację planowanej 
inwestycji. 

 
 Teren planowanej inwestycji obecnie nie jest objęty Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Ujęty został natomiast w Uchwale Nr III/6/2014 
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz. Przedmiotowy teren 
oznaczony jest w ww. studium jako NU – tereny urządzeń odprowadzania odpadów 
komunalnych. Planowane jest objęcie analizowanego obszaru MPZP zgodnie z uchwałą 
NrXVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w sołectwie Dzierżysław, z późn. zm. (najnowsza zmiana uchwały z dnia  
30 czerwca 2020r. rozszerza zakres terenu planowanego do objęcia MPZP). 

Niniejsza inwestycja polegająca na modernizacji Zakładu nie zmieni charakteru oraz 
funkcji prowadzonej przez Zakład działalności polegającej na mechaniczno-biologicznym 
zagospodarowaniu odpadów. W związku z brakiem obowiązującego MPZP niniejsza 
inwestycja wymagać będzie uzyskania decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2.1. Lokalizacja Zakładu względem miejscowości Dzierżysław 

źródło: https://www.google.pl/maps 
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3.  OPIS AKTUALNEGO ZAGOSPODAROWANIA ZAKŁADU 

 Instalacja MBP w Dzierżysławiu funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane 
wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego w dniu 17 października 2013 r. (znak: 
DOŚ.7222.20.2013.MK), które następnie zostało zmienione decyzjami Marszałka 
Województwa z dnia 29 września 2014 r. (znak: DOŚ.7222.30.2014.MK) oraz z dnia 3 lipca 
2019 r. (znak:DOŚ-III.7222.78.2018.JW). Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym roczne 
moce przerobowe instalacji Zakładu przedstawiają się następująco: 

a) instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów: 

 część mechaniczna o wydajności 100 000 Mg/rok, w tym: 

 dla zmieszanych odpadów komunalnych: 100 000 Mg/rok, 

 dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki: 27 000 Mg/rok, 

 dla odpadów po biologicznym suszeniu: 35 000 Mg/rok, 

 dla komponowania paliwa alternatywnego: 15 000 Mg/rok; 
 
 Część mechaniczną instalacji stanowi linia technologiczna do sortowania odpadów 
zlokalizowana w hali o konstrukcji stalowej i powierzchni ok. 1 650 m2. 

Istniejąca hala sortowni wyposażona jest w:  

 stację nadawczą z rozrywarką worków, 

 sito o oczkach 20 mm i 80 mm (realizowane przez dwa odrębne sita – urządzenia), 

 kabinę segregacji z wentylacją i klimatyzacją, 

 separator metali żelaznych 

 rozdrabniacz wstępny, 

 separator powietrzny, 

 rozdrabniarkę wtórną,  

Rysunek 2.2. Lokalizacja planowanej inwestycji 
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 
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 prasę kanałową, 

 system przenośników taśmowych, 

 układ podawania powietrza do separatora powietrznego, 

 układ odbioru powietrza z separatora powietrznego, 

 system automatyki i sterowania, 

 stacja odbiorcza balastu, 

 stacja odbiorcza paliwa alternatywnego. 
 
  Na potrzeby części mechanicznej instalacji wykorzystywane są obecnie dwie 
ładowarki. 
 
 część biologiczna o wydajności 47 000 Mg/rok; 

 Część biologiczną instalacji stanowi 7 bioreaktorów (tuneli) zamkniętych 
wyposażonych w instalację napowietrzającą, biofiltr do oczyszczania powietrza procesowego 
z tuneli oraz stację wentylatorów. 
 I etap stabilizacji tlenowej prowadzony jest w 6 boksach, natomiast 1 boks 
przeznaczony jest do biosuszenia odpadów. 
 II etap stabilizacji tlenowej prowadzony jest w boksach otwartych (2 szt.). 
  Stabilizat waloryzowany jest na sicie o oczkach 20 mm. 
 
b) instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych selektywnie 

zebranych – 5 000 Mg/rok, 
 
 Kompostowanie odpadów prowadzone jest w boksach otwartych (2 szt.). Kompost 
waloryzowany jest na sicie o oczkach 20 mm. 
 
c) instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych – 4 800 Mg/rok  

i przetwarzania gruzu – 10 000 Mg/rok. 

Przetwarzanie gruzu odbywa się w obrębie placu w kruszarce mobilnej, natomiast 
demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się ręcznie przy pomocy prostych narzędzi 
z ewentualnym rozdrobnieniem większych elementów w rozdrabniaczu. 

Ponadto na terenie Zakładu znajduje się składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne objęte ww. pozwoleniem zintegrowanym i prowadzone jest 
zbieranie odpadów, w tym zbieranie odpadów w ramach PSZOK. 

  Na terenie Zakładu zlokalizowane są ponadto obecnie m.in. następujące obiekty: 

 boksy magazynowe, 

 place magazynowe, 

 zbiorniki odcieków z kwater składowania odpadów, 

 przepompownie, 

 zbiornik na paliwo, 

 brodzik dezynfekcyjny, 

 waga samochodowa, 

 ciągi komunikacyjne, 

 obiekty zaplecza administracyjno-technicznego, 

 zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych, 

 kontenerowa i słupowa stacja trafo, 

 zieleń izolacyjna, 

 ogrodzenie. 
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4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowej hali sortowni odpadów wraz  
z linią technologiczną do prowadzenia mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów  
w procesie odzysku R12, która będzie stanowiła uzupełnienie/rozbudowę istniejącego ciągu 
technologicznego instalacji. Nowa hala sortowni odpadów będzie zlokalizowana 
bezpośrednio przy hali istniejącej, tak aby możliwe było połączenie istniejącego (po 
modernizacji) i planowanego ciągu sortowania odpadów - w nowej hali zostanie 
umieszczona linia technologiczna, stanowiąca zarówno uzupełnienie istniejącego ciągu 
technologicznego dla przetwarzania odpadów zmieszanych jak i będąca osobnym ciągiem 
technologicznym do przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 

 
Poza halą sortowni odpadów, w której znajdować się będzie linia sortownicza do 

przetwarzania odpadów, planuje się realizację następujących obiektów: 
 

 wiata magazynowa, 

 magazyn preRDF / RDF, 

 zbiorniki wód opadowych (odrębny dla wód opadowych „czystych” i „brudnych”), 

 place i drogi technologiczne w tym: 
- nowy plac przetwarzania gruzu i odpadów wielkogabarytowych,  
- nowy plac dojrzewania kompostu, 
- miejsca parkingowe, 

 waga najazdowa, 

 instalacja odgazowania składowiska odpadów z kogeneracją o wydajności 1 MW. 
 

Rozbudowa Zakładu o nową halę sortowni wraz z linią technologiczną do 
przetwarzania odpadów oraz modernizacja linii w hali istniejącej pozwoli na usprawnienie 
procesu sortowania i niezależne sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki, które będzie mogło odbywać się w tym samym czasie, 
bez mieszania się strumieni odpadów (obecnie sortowanie ww. odpadów odbywa się 
zamiennie).  

 
Ilość odpadów kierowanych do przetwarzania w ciągu roku w instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie ulegnie zmianie (wydajność 
instalacji pozostanie na tym samym poziomie), natomiast wnioskuje się o zwiększenie 
wydajności instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych selektywnie 
zebranych z obecnych 5 000 Mg/rok na 7 000 Mg/rok. 

 
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie odzysku surowcowego  

z odpadów dzięki automatyzacji procesu sortowania odpadów i zastosowaniu szeregu 
specjalistycznych urządzeń - separatorów. Dodatkowo nowa linia technologiczna umożliwi 
doczyszczanie frakcji nadsitowej wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych. 

 
Poniżej przedstawiono spis urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do 

przetwarzania odpadów po rozbudowie1 w układzie docelowym, w podziale na urządzenia 
zlokalizowane w istniejącej i nowej hali sortowni odpadów: 
 

1. Urządzenia zlokalizowane w hali istniejącej po rozbudowie: 

 stacja nadawcza (1 lub 2 szt.), 

 sito 2-frakcyjne 80 lub 100 mm, 

 separator metali żelaznych, 

                                                
1
 część urządzeń istniejących zostanie wykorzystana w nowym układzie linii 
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 rozdrabniacz wstępny, 

 separator powietrzny, 

 rozdrabniacz końcowy (2 szt.). 
 

2. Urządzenia zlokalizowane w nowej hali sortowni po rozbudowie: 

 rozrywarka worków, 

 nadawa, 

 sito 2-frakcyjne 300 mm lub 3-frakcyjne 50/300 mm, 

 separator metali żelaznych, 

 NIR 1 (1 kpl.), 

 NIR 2 (1 kpl.), 

 NIR 3(2kpl. – układ dwóch separatorów), 

 NIR 4 (1 kpl.), 

 separator balistyczny, 

 separator metali nieżelaznych, 

 kabina sortownicza zblokowana/kabiny sortownicze, 

 prasa, 

 sprężarkownia wraz z wyposażeniem, 

 zestaw taśmociągów. 

 
Uwaga: układ, ilość i rodzaj urządzeń mogą ulec zmianie z uwagi na zastosowaną 
technologię przetwarzania odpadów oraz w zależności od potrzeb (np. z uwagi na morfologię 
odpadów) np. zwiększyć lub zmniejszyć się może ilość separatorów optopneumatycznych, 
separatorów metali itd. 
 

Ponadto, na potrzeby funkcjonowania instalacji będzie wykorzystywany sprzęt 
mobilny: 

- ładowarka kołowa, 
- wózek widłowy, 
- hakowiec. 

 
 Przewiduje się zakup dodatkowej ładowarki oraz wózka widłowego na potrzeby nowej 
instalacji. 
 

Opis obiektów budowlanych 
 

 Hala sortowni odpadów 

Będzie to obiekt o powierzchni ok. 1 925m2. Hala będzie posiadać ściany oporowe, 
na których wspierać się będzie konstrukcja stalowa z dachem. Posadzka w hali betonowa, 
szczelna. Hala zostanie wyposażona w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, a miejsca 
dużego pylenia (np. nadawa z rozrywarką worków, sito, rozdrabniacze) wyposażone 
zostaną w odciągi miejscowe kierujące zapylone powietrze do jednostki odpylającej (np. 
cyklon). W hali sortowni zlokalizowane zostanie także zaplecze sanitarne. W hali znajdować 
się będą dwa magazyny (zasobnie) - magazyn przywiezionych do obiektu surowców 
wtórnych o powierzchni magazynowania ok. 300m2 – wydzielony za pomocą mobilnych 
murów oporowych oraz magazyn RDF o powierzchni magazynowania ok. 220m2, również 
wydzielony za pomocą mobilnych murów oporowych dostosowany do magazynowania  
i przechowywania RDF. 

 

 Wiata magazynowa 
Wykonana będzie w formie ok.8 boksów i przeznaczona do czasowego 

magazynowania surowców wtórnych. Wiatę przewiduje się w formie obiektu 
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jednokondygnacyjnego, jednonawowego o kształcie prostokąta, o powierzchni ok. 800m2  

i wysokości ok. 7m. Ściany oporowe zewnętrzne i wewnętrzne będą żelbetowe. Dach wiaty 
posiadać będzie obudowę stalową z blachy trapezowej. 

 

 Magazyn preRDF / RDF 
W ramach obiektu hali przewiduje się wykonanie dodatkowego zadaszenia  

w południowo-zachodnim narożniku jaki stworzy nowa hala, istniejąca hala i hala 
kompostowni. Powstanie przez to magazyn w formie zadaszonej wiaty (obiekt 
jednokondygnacyjny jednonawowy), o powierzchni ok. 135 m2. 

 

 Zbiorniki na wody opadowe 
Zbiornik na wody opadowe „czyste” z funkcją p.poż. 

Minimalna pojemność całkowita zbiornika ok. 600 m3. Rzeczywista pojemność 
zbiornika będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących możliwości 
retencjonowania wód opadowych oraz wymaganej ilości wody dla celów ppoż. Do zbiornika 
będą trafiać wody z powierzchni dachowych oraz placów i dróg komunikacyjnych (po 
podczyszczeniu na osadniku i separatorze substancji ropopochodnych). 

 
Przewidziane zostało dodatkowe zasilanie zbiornika z istniejącej zewnętrznej 

instalacji wodociągowej. Zbiornik zabezpieczony będzie poprzez zastosowanie stalowego 
ogrodzenia zbiornika 
 
Zbiornik na wody opadowe „brudne” - odcieki 

Minimalna pojemność zbiornika ok. 400 m3. Pojemność użytkowa ok. 350 m3. 
Rzeczywista pojemność zbiornika będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych 
dotyczących możliwości retencjonowania wód opadowych z powierzchni placów  
z przeznaczeniem na technologię oraz wymaganej ilości odcieków technologicznych. Do 
zbiornika będą trafiać wody opadowe z placów (głównie plac dojrzewania), dróg 
technologicznych i odcieki z hali. 
 

Zbiornik zabezpieczony zostanie poprzez zastosowanie stalowego ogrodzenia. 
 

 Place i drogi technologiczne 
Nawierzchnie placów manewrowych i dróg technologicznych niezależnie od funkcji 

przewidziano z betonu asfaltowego lub betonowe. Place i drogi będą dostosowane do ruchu 
ciężkiego, tj. dostosowany do ruchu i pracy takich pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe, 
ładowarki kołowe, wózki widłowe itp. Funkcjonalnie place i drogi technologiczne dzielą się na 
dwie grupy: komunikacyjną oraz technologiczną. Łączna szacowana powierzchnia placów 
wynosi ok. 8 200 m2, w tym: 
- ok. 2 400 m2 z przeznaczeniem na komunikację i parkingi, 
- ok. 5300 m2na plac dojrzewania kompostu, 
- ok. 500 m2plac przetwarzania gruzu i odpadów wielkogabarytowych. 
 

W obrębie placu dojrzewania kompostu będzie prowadzone magazynowanie 
odpadów wytworzonych po procesach biologicznego przetwarzania odpadów i/lub jeżeli 
będzie taka potrzeba również prowadzenie procesu dojrzewania stabilizatu i/lub 
kompostowania odpadów (wydajność części biologicznej instalacji MBP oraz ilość 
przetwarzanych/wytwarzanych odpadów pozostanie na obecnym poziomie, natomiast 
wnioskuje się o zwiększenie wydajności instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 
zielonych selektywnie zebranych z obecnych 5 000 Mg/rok na 7 000 Mg/rok). 

 
W obrębie placu przetwarzania gruzu i odpadów wielkogabarytowych prowadzone 

będą procesy przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych, a także 
magazynowanie odpadów przewidzianych do przetwarzania/wytwarzanych. Sposób 
przetwarzania ww. odpadów oraz rodzaje i ilości przetwarzanych/wytwarzanych odpadów nie 
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zmienią się w stosunku do stanu aktualnego – odpady budowalne przetwarzane będą tak jak 
do tej pory w kruszarce, natomiast demontaż odpadów wielkogabarytowych prowadzony 
będzie za pomocą prostych narzędzi ręcznych (np. młoty, łomy) lub prostych urządzeń 
mechanicznych (np. wiertarki, wkrętarki, szlifierki kątowe). W przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby większe elementy odpadów wielkogabarytowych (np. elementy drewniane) mogą 
zostać rozdrobnione w rozdrabniaczu. 
 

 Waga najazdowa  
Zlokalizowana będzie na wjeździe do Zakładu. Wykonywana zostanie w ramach 

zatoczki i przeznaczona do ważenia ilości dowożonych odpadów oraz sprzedawanych 
surowców wtórnych poprzez pomiar masy dostarczających i odbierających je pojazdów. 
Nośność ok. 60Mg, wykonana będzie jako kanałowa, wraz z odwodnieniem podłączonym do 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Pomost wagi wyposażony zostanie w kamery 
umożliwiające podgląd zawartości przyjeżdżającego pojazdu. 

 

 Instalacja odgazowania składowiska odpadów z kogeneracją o wydajności 1 MW 
Planowane jest wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów z agregatem 

kogeneracyjnym o wydajności 1 MW. 

4.2 Cechy charakterystyczne planowanej inwestycji 

 Niniejsza inwestycja wynika z konieczności dostosowania do stale zmieniającego się 
strumienia odpadów oraz zmian legislacyjnych w polskim systemie gospodarki odpadami. 
Główne elementy (argumenty) determinujące modernizację to: 

• osiągnięcie limitów odzysku dla gmin - kierunek niemierzalny ekonomicznie, 
• zachowanie obecnej wydajności Zakładu przy jednoczesnym zredukowaniu zatrudnienia 

poprzez automatyczne sortowanie, 
• automatyzacja procesu pozwalająca na spełnienie warunków wymienionych powyżej, 
• elastyczność pracy instalacji - gotowość do zmian na rynku na następne lata, 
• minimalizacja odpadów kierowanych na składowisko, dzięki wysortowaniu ze strumieni 

odpadów wartościowych ekonomicznie frakcji surowcowych i poddanie pozostałości po 
sortowaniu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), 

• opłacalność ekonomiczna inwestycji. 

4.2.1 Mechaniczne przetwarzanie odpadów 

Wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów po rozbudowie nie 
zmieni się w stosunku do stanu obecnego i wynosić będzie 100 000 Mg/rok (przy pracy na 
dwie zmiany), w tym: 

 dla zmieszanych odpadów komunalnych: 100 000 Mg/rok, 

 dla frakcji nadsitowej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych:  
40 000 Mg/rok, 

 dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki: 27 000 Mg/rok, 

 dla odpadów po biologicznym suszeniu: 35 000 Mg/rok, 

 dla komponowania paliwa alternatywnego: 15 000 Mg/rok; 
 

Poniżej przedstawiono odpady przewidziane do przetworzenia w sortowni po 
rozbudowie w procesie odzysku R12 i R13. 
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Tabela 4.1 Odpady przewidziane do przetworzenia w procesie odzysku R12 i R13 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Odpady przeznaczone do komponowania paliwa alternatywnego 

1.  01 03 06 Inne odpady po przeróbce niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 

2.  01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 

3.  01 04 99 Inne niewymienione odpady 

4.  02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

5.  02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 

6.  02 01 99 Inne niewymienione odpady 

7.  02 02 99 Inne niewymienione odpady 

8.  02 03 82 Odpady tytoniowe 

9.  02 03 99 Inne niewymienione odpady 

10.  02 06 99 Inne niewymienione odpady 

11.  02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 

12.  02 07 99 Inne niewymienione odpady 

13.  03 01 01 Odpady kory i korka 

14.  03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 

15.  03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 

16.  03 01 99 Inne niewymienione odpady 

17.  03 02 99 Odpady kory i korka 

18.  03 03 01 Inne niewymienione odpady 

19.  03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 

20.  03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 

21.  03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 

22.  03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 

23.  03 03 10 
Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej 
separacji 

24.  03 03 99 Odpady z kory i drewna 

25.  04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 

26.  04 01 99 Inne niewymienione odpady 

27.  04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. Tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 

28.  04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 

29.  04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 

30.  04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

31.  04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 

32.  04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 

33.  04 02 99 Inne niewymienione odpady 

34.  05 01 17 Bitum 

35.  05 01 99 Inne niewymienione odpady 

36.  05 06 99 Inne niewymienione odpady 

37.  05 07 99 Inne niewymienione odpady 
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38.  06 13 99 Inne niewymienione odpady 

39.  07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 

40.  07 01 99 Inne niewymienione odpady 

41.  07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 

42.  07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

43.  07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 

44.  07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 

45.  07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 

46.  07 02 99 Inne niewymienione odpady 

47.  07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 

48.  07 03 99 Inne niewymienione odpady 

49.  07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 

50.  07 04 99 Inne niewymienione odpady 

51.  07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 

52.  07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 

53.  07 05 99 Inne niewymienione odpady 

54.  07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 

55.  07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 

56.  07 06 99 Inne niewymienione odpady 

57.  07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 

58.  07 07 99 Inne niewymienione odpady 

59.  08 01 99 Inne niewymienione odpady 

60.  08 02 99 Inne niewymienione odpady 

61.  08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 

62.  08 03 99 Inne niewymienione odpady 

63.  08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

64.  08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 

65.  08 04 99 Inne niewymienione odpady 

66.  09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 

67.  09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 

68.  09 01 10 Jednorazowe aparaty fotograficzne bez baterii 

69.  09 01 99 Inne niewymienione odpady 

70.  11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 

71.  11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 

72.  11 01 99 Inne niewymienione odpady 

73.  11 02 99 Inne niewymienione odpady 

74.  12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

75.  12 01 13 Odpady spawalnicze 

76.  12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 
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77.  12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 

78.  12 01 99 Inne niewymienione odpady 

79.  15 01 03 Opakowania z drewna 

80.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

81.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

82.  15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. Szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

83.  16 01 03 Zużyte opony 

84.  16 01 22 Inne niewymienione odpady 

85.  16 01 99 Inne niewymienione elementy 

86.  16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

87.  16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

88.  16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

89.  16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

90.  16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 

91.  17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

92.  17 01 82 Inne niewymienione odpady 

93.  17 02 01 Drewno 

94.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 

95.  17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

96.  17 03 80 Odpadowa papa 

97.  17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03 

98.  19 01 99 Inne niewymienione odpady 

99.  19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 

100.  19 02 99 Inne niewymienione odpady 

101.  19 05 99 Inne niewymienione odpady 

102.  19 06 99 Inne niewymienione odpady 

103.  19 08 99 Inne niewymienione odpady 

104.  19 09 99 Inne niewymienione odpady 

105.  19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 

106.  19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 

107.  19 11 99 Inne niewymienione odpady 

108.  19 12 01 Papier i tektura 

109.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

110.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

111.  19 12 08 Tekstylia 

112.  19 12 10 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 

113.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 inne niż wymienione w 19 12 11 

114.  19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych 

115.  20 01 10 Odzież 
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Przewidziane do przetworzenia odpady magazynowane będą selektywnie  

w wydzielonych miejscach w magazynach odpadów (zasobniach) znajdujących się  
w istniejącej i nowej hali sortowni odpadów oraz w magazynie preRDF / RDF. 

116.  20 01 11 Tekstylia 

117.  20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

118.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 

119.  20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

120.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

121.  20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

Łącznie maksymalnie do komponowania paliwa alternatywnego [Mg/rok] 15 000 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kierowane do przetwarzania w procesie mechaniczno-
ręcznego przetwarzania w części mechanicznej MBP – proces odzysku R12 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Łączna maksymalna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia [Mg/rok] 100 000 

Frakcja nadsitowa wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych kierowana do przetwarzania w 
procesie mechaniczno-ręcznego przetwarzania w części mechanicznej MBP – proces odzysku R12 

  1.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 inne niż wymienione w 19 12 11 

Łączna maksymalna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia [Mg/rok] 40 000 

Odpady po biologicznym suszeniu przewidziane do mechaniczno-ręcznego przetwarzania w części 
mechanicznej instalacji MBP 

1. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

Łączna maksymalna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia [Mg/rok] 35 000 

Odpady selektywnie zebrane, kierowane do przetwarzania w procesie mechaniczno-ręcznego 
przetwarzania w części mechanicznej instalacji MBP 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 

4. 15 01 04 Opakowania z metali 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

7. 15 01 07 Opakowania ze szkła 

8. 20 01 01 Papier i tektura 

9. 20 01 02 Szkło 

10. 20 01 11 Tekstylia 

11. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

12. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

13. 20 01 40 Metale 

14. 20 01 99 
Inne niewymienione odpady (selektywnie zebrany popiół  
z gospodarstw domowych) 

15. 20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów 

16. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

Łączna maksymalna ilość odpadów selektywnie zebranych, kierowanych do 
przetwarzania w procesie mechaniczno-ręcznego przetwarzania w części 
mechanicznej instalacji MBP [Mg/rok] 

27000 

Łączna maksymalna ilość wszystkich odpadów przewidzianych do przetworzenia  
w ciągu roku w części mechanicznej instalacji MBP [Mg/rok] 

100 000 
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4.2.2 Biologiczne przetwarzanie odpadów 

W ramach inwestycji powstanie plac dojrzewania kompostu o powierzchni  
ok. 5 300 m2. W obrębie placu dojrzewania kompostu będzie prowadzone magazynowanie 
odpadów wytworzonych po procesach biologicznego przetwarzania odpadów i/lub jeżeli 
będzie taka potrzeba również prowadzenie procesu dojrzewania stabilizatu i/lub 
kompostowania odpadów.  

 
Wydajność części biologicznej instalacji MBP oraz ilość przetwarzanych/ 

wytwarzanych odpadów pozostanie na obecnym poziomie, natomiast wnioskuje się  
o zwiększenie wydajności instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych 
selektywnie zebranych z obecnych 5 000 Mg/rok na 7 000 Mg/rok.  

 
Obecnie kompostowanie odpadów zielonych prowadzone jest jednostopniowo  

w dwóch wydzielonych boksach otwartych, natomiast po budowie placu dojrzewania 
kompostu kompostowanie odpadów będzie się odbywać jednostopniowo jak dotychczas lub 
dwustopniowo – stopień I w boksach otwartych, a stopień II na ww. placu. Czas trwania 
procesu zależeć będzie od spełnienia przez kompost wymagań sanitarnych oraz fizyko-
chemicznych, a także osiągnięcia wymaganego stopnia dojrzałości. Obecnie proces trwa ok. 
8 tygodni, ale dzięki kompostowaniu dwustopniowym zostanie on skrócony, co pozwoli na 
zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów, a tym samym zwiększenie wydajności 
instalacji.   

 
Poniżej przedstawiono odpady przewidziane do przetworzenia w procesie odzysku 

R3 i R13 (brak zmian w zakresie rodzajów przetwarzanych odpadów w stosunku do stanu 
aktualnego). 

 
Tabela 4.2 Odpady przewidziane do przetworzenia w procesie odzysku R3 i R13 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadu 

1. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

2. 20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 

3. 20 03 02 Odpady z targowisk 

Łączna maksymalna ilość wszystkich odpadów przewidzianych do przetworzenia  
w ciągu roku w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych 
selektywnie zebranych [Mg/rok] 

7 000 

4.2.3 Zbieranie odpadów 

Ponadto w ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się rozszerzenie listy 
odpadów zbieranych na terenie Zakładu, w tym odpadów zbieranych w ramach PSZOK. 
Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania na terenie Zakładu przedstawia tabela 
poniżej (odpady dodane do zbierania w stosunku do odpadów zbieranych obecnie zgodnie  
z pozwoleniem zintegrowanym oznaczono pogrubioną czcionką). 

 

Tabela 4.3 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przeznaczone do zbierania na terenie 
ZZO w Dzierżysławiu. 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Odpady niebezpieczne 

1.  09 01 11* 
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione  
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

2.  15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałość substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

3.  15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. Azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

4.  16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

5.  16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż w 16 02 09 do 16 02 12 
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6.  16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

7.  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

8.  16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

9.  16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

10.  20 01 13* Rozpuszczalniki 

11.  20 01 14* Kwasy 

12.  20 01 15* Alkalia 

13.  20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

14.  20 01 19* Środki ochrony roślin  

15.  20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

16.  20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

17.  20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

18.  20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

19.  20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20.  20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

21.  20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

22.  20 01 35*  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1.  01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 

2.  01 05 99 Inne niewymienione odpady 

3.  02 05 99 Inne niewymienione odpady 

4.  02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 

5.  05 07 02 Odpady zawierające siarkę 

6.  06 06 99 Inne niewymienione odpady 

7.  06 07 99 Inne niewymienione odpady 

8.  06 10 99 Inne niewymienione odpady 

9.  06 13 03 Czysta sadza 

10.  08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

11.  08 02 01 Odpady proszków powlekających 

12.  10 01 99 Inne niewymienione odpady 

13.  10 02 99 Inne niewymienione odpady 

14.  10 03 99 Inne niewymienione odpady 

15.  10 04 99 Inne niewymienione odpady 

16.  10 05 99 Inne niewymienione odpady 

17.  10 06 99 Inne niewymienione odpady 

18.  10 07 99 Inne niewymienione odpady 

19.  10 08 99 Inne niewymienione odpady 

20.  10 09 99 Inne niewymienione odpady 

21.  10 10 99 Inne niewymienione odpady 
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22.  10 11 99 Inne niewymienione odpady 

23.  10 13 99 Inne niewymienione odpady 

24.  12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

25.  12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 

26.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

27.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

28.  15 01 03 Opakowania z drewna 

29.  15 01 04 Opakowania z metali 

30.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

31.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

32.  15 01 07 Opakowania ze szkła 

33.  16 01 03 Zużyte opony 

34.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 

35.  16 01 20 Szkło 

36.  16 02 14 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż w 16 02 09 do 16 02 13 

37.  16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż w 16 02 15* 

38.  16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

39.  16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03*) 

40.  16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

41.  17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

42.  17 04 02 Aluminium 

43.  17 04 03 Ołów 

44.  17 04 05 Żelazo i stal 

45.  17 04 06 Cyna 

46.  17 04 07 Mieszaniny metali 

47.  17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 

48.  19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 

49.  19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 

50.  19 12 01 Papier i tektura 

51.  19 12 02 Metale żelazne 

52.  19 12 03 Metale nieżelazne 

53.  19 12 04 Tworzywa sztuczne 

54.  19 12 05 Szkło 

55.  20 01 01 Papier i tektura 

56.  20 01 02 Szkło 

57.  20 01 10 Odzież  

58.  20 01 11 Tekstylia 

59.  20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

60.  20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

61.  20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 
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62.  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

63.  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33 

64.  20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
20 03 35 

65.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 

66.  20 01 40 Metale 

67.  20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

68.  20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

69.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

Zbierane odpady będą magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający 

środowisko przed ich ew. negatywnym oddziaływaniem i będą zagospodarowane zgodnie  

z przepisami ochrony środowiska, w tym będą przekazywane do odzysku (w pierwszej 

kolejności) lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia lub 

przetwarzane we własnym zakresie zgodnie z posiadanymi decyzjami.  

4.3 Przebieg procesu sortowania 
 
Przebieg procesu sortowania 
 

 Odpady zbierane selektywnie 
 

W docelowym etapie inwestycji, frakcja odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie trafi do magazynu w nowej hali sortowni. Tam zostanie podana na nadawę 
z rozrywarką worków i sito. 

 
Frakcja <50 mm powstająca na sicie (w przypadku zastosowania sita trzyfrakcyjnego) 

w zależności od jej morfologii może zostać skierowana do odzysku jako komponent paliwa 
alternatywnego lub do unieszkodliwienia poprzez kompostowanie lub składowanie. 

 
Frakcja >300 mm kierowana będzie do kabiny sortowniczej (wydzielenie odpadów 

surowcowych) i kolejno na prasę belującą.  
 
Frakcja<300 mm zostanie skierowana na szereg urządzeń technologicznych  

tj. separatory optopneumatyczne, separator metali żelaznych, separator balistyczny  
(z możliwością pominięcia), które zapewnią wydzielenie ze strumienia odpadów pożądanych 
odpadów surowcowych (papier, tworzywa sztuczne w podziale na różne rodzaje, RDF, 
metale żelazne itd.) oraz kolejno do kabin/kabiny sortowniczej gdzie dodatkowo przez 
pracowników wysortowane zostaną wybrane odpady surowcowe i dalej na prasę belującą.  
W przypadku wydzielonych odpadów preRDF lub RDF mogą one zostać skierowane do 
magazynu preRDF / RDF (i dalej na do komponowania paliwa alternatywnego) lub na układ 
dwóch rozdrabniaczy końcowych w hali istniejącej. Po rozdrabnianiu odpady ponownie mogą 
trafić do magazynu preRDF/RDF.  

 
Frakcja <50 mm wydzielona na separatorze balistycznym w zależności od jej 

morfologii może zostać skierowana do odzysku jako komponent paliwa alternatywnego lub 
do unieszkodliwienia poprzez kompostowanie lub składowanie. 
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 Odpady komunalne zmieszane (20 03 01), frakcja nadsitowa z odpadów 
komunalnych zmieszanych (191212) oraz odpady po biologicznym suszeniu  
(19 05 01) 

 Odpady luzem i w balotach będą dostarczane jak dotychczas do istniejącej hali 
sortowni skąd będą mogły być podawane poprzez dwie nadawy: jedną umożliwiającą 
odsianie frakcji <80(100)mm na sicie, drugą kierującą odpady na separator metali żelaznych 
i przed rozdrabniacz (z możliwością pominięcia) bez podawania odpadów na sito  
80(100) mm (dla odpadów 19 05 01 i 19 12 12).Podane na nadawę odpady trafią na sito 
80(100) mm. 

Frakcja podsitowa skierowana zostanie do istniejącego magazynu odpadów 
przewidzianych do biologicznego przetwarzania i dalej do części biologicznej instalacji. 

 
Frakcja nadsitowa trafi na linię sortowania w nowej hali przed sito i następnie będzie 

przetwarzana jak odpad selektywnie zbierany lub będzie przetwarzana dalej w hali 
istniejącej: w pierwszej kolejności na separatorze metali, a następnie na separatorze 
powietrznym, skąd wydzielona frakcja ciężka trafi do boksu/kontenera na balast, a frakcja 
lekka skierowana zostanie na taśmociąg doprowadzający do rozdrabniaczy końcowych 
(alternatywnie do boksu). Na ten sam taśmociąg trafiać może frakcja 2D i 3D po sortowaniu 
w kabinach według ciągu technologicznego z nowej hali. Materiał ulegnie rozdrobnieniu na 
równolegle zlokalizowanych rozdrabniaczach końcowych. 
 
Komponowanie paliwa alternatywnego 

Odpady przewidziane do komponowania paliwa alternatywnego będą podawane 
przez nadawę na separator metali żelaznych i przed rozdrabniacz (z możliwością 
pominięcia), a następnie na separator powietrzny, skąd wydzielona frakcja ciężka trafi do 
boksu/kontenera na balast, a frakcja lekka skierowana zostanie na taśmociąg 
doprowadzający do rozdrabniaczy końcowych (alternatywnie do boksu). Na ten sam 
taśmociąg trafiać może frakcja 2D i 3D po sortowaniu w kabinach według ciągu 
technologicznego z nowej hali. Materiał ulegnie rozdrobnieniu na równolegle 
zlokalizowanych rozdrabniaczach końcowych. 

 
Istnieje również możliwość podania odpadów wyłącznie na układ dwóch 

rozdrabniaczy końcowych. 

Etapowanie przedsięwzięcia 
 

Zakłada się realizację inwestycji etapowo, gdzie etapem końcowym będzie instalacja 
opisana w rozdziale 4.1. W zależności od możliwości finansowania przedsięwzięcia linia 
doposażana będzie sukcesywnie w coraz więcej urządzeń, natomiast jako układ bazowy 
(pierwszy etap rozbudowy) wskazuje się linię wyposażoną w następujące urządzenia: 

 
1. Urządzenia zlokalizowane w hali istniejącej po rozbudowie: 

 stacja nadawcza (1 lub 2 szt.), 

 sito 2-frakcyjne 80 lub 100 mm, 

 separator metali żelaznych, 

 rozdrabniacz wstępny, 

 separator powietrzny, 

 rozdrabniacz końcowy (2 szt.). 
2. Urządzenia zlokalizowane w nowej hali sortowni po rozbudowie: 

 rozrywarka worków, 

 nadawa, 
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 separator metali żelaznych, 

 separator balistyczny, 

 kabina sortownicza zblokowana/kabiny sortownicze, 

 prasa, 

 zestaw taśmociągów. 

4.4 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy 
realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia 

4.4.1 Emisja ścieków 

Faza realizacji przedsięwzięcia 
 
Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki sanitarne. Pracownicy 

wykonujące prace korzystać będą z istniejącego zaplecza sanitarnego Zakładu lub z toalet 
przenośnych typu TOI TOI, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków przez 
uprawnione podmioty. 
 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
 
W związku z eksploatacją instalacji powstawać będą ścieki deszczowe, ścieki 

technologiczne oraz ścieki sanitarne. 
 
 Szacunkowe zużycie wody do celów technologicznych dotyczy głównie potrzeb 
utrzymania czystości w samej hali. Szacuje się, ze będzie to maksymalnie  150 m3/rok. 
Ścieki te będą odprowadzane do nowoprojektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
odciekowej i do zbiornika na wody opadowe „brudne” – odcieki o pojemności użytkowej ok. 
350 m3. 
 
 Szacowana maksymalna ilość ścieków wytwarzana w sanitariatach na terenie 
nowoprojektowanej hali sortowni wynosi ok. 180 m3 ścieków sanitarnych w ciągu roku. Ścieki 
będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika typu szambo o objętości do 50m3 
  
 Szacowana ilość wód opadowych „czystych” (z powierzchni dachowych) 
odprowadzanych do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wynosi: ok. 0,737m3/m2 
(średni roczny opad dla Miasta Kietrz) x 4 265 m2(powierzchnia dachowa obiektów 
istniejących oraz planowanych w ramach niniejszej inwestycji) x 1,0 (wsp. spływu z pow. 
dachowych) = ok. 3 200 m3.Wody te kierowane będą systemem rur spustowych do 
zewnętrznej instalacji wód deszczowych, a następnie do zbiornika na wody deszczowe. 
 
 Szacowana ilość wód opadowych „brudnych” (z powierzchni placów i dróg 
technologicznych z przeznaczeniem na procesy technologiczne) odprowadzanych do 
zewnętrznej instalacji kanalizacji odciekowej wynosi: ok. 0,737 m3/m2 (średni roczny opad dla 
Miasta Kietrz) x ok. 5 800 m2(powierzchnia obszarów z przeznaczeniem na procesy 
technologiczne) x 0,7 (wsp. spływu z pow. placów, w tym placu kompostowania)  
= ok. 2 992 m3.  Wody z placów i dróg technologicznych z funkcją komunikacji będą 
skierowane do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika 
na wody opadowe „brudne”. 
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4.4.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

Faza realizacji przedsięwzięcia 
 
Realizacja inwestycji będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych 

i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia  
w sąsiedztwie terenu objętego projektem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną 
na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym 
okresie czasu. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą również 
zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny 
i urządzenia oraz węglowodory uwalniane podczas prac wykończeniowych. 
  

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów 
będą: 

 maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektów,  

 pojazdy transportujące materiały wykorzystywane podczas rozbudowy Zakładu, 

 przechowywanie sypkich materiałów budowlanych. 
 

Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i zakończy się wraz z zakończeniem realizacji 
przedsięwzięcia. 
 

Zakład otoczony jest pasem zieleni, który podczas jego eksploatacji będzie na 
bieżąco pielęgnowany, a jego ubytki będą uzupełniane – pas zieleni izolacyjnej minimalizuje 
m.in. emisję pyłów, odorów i aerozoli. Ponadto wykorzystywane maszyny, urządzenia  
i pojazdy będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym, co pozwoli na optymalizację ich 
pracy i zapobieganie nadmiernej emisji zanieczyszczeń. 

 
Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
 
Przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne wykazała, że 

dotrzymane będą standardy jakości powietrza poza terenem, do którego wnioskodawca ma 
tytuł prawny. 

Szczegółowa analiza zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. 

4.4.3 Emisja hałasu 

Faza realizacji przedsięwzięcia 
 
Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap 

prowadzenia prac na etapie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie prowadzenia prac w rejonie 
lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego 
sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce.  

 
Hałas powstający na etapie realizacji będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym  

i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu 
budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ogólnie można stwierdzić, że 
uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 50 m, a więc nie spowoduje 
jakiejkolwiek uciążliwości na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej.  

 
Odpowiednia organizacja robót i właściwy stan techniczny stosowanych maszyn  

i pojazdów pozwolą ograniczyć uciążliwość akustyczną realizowanego przedsięwzięcia.  
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Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
 
Przeprowadzona analiza oddziaływania akustycznego wykazała, że praca instalacji 

nie powoduje emisji hałasu o poziomach wyższych niż dopuszczalne, określone  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r., poz. 112]. 

 
Szczegółowa analiza zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. 

4.4.4 Wytwarzanie odpadów 

Faza realizacji przedsięwzięcia 
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia wytwarzane są odpady związane  

z wykorzystywanym sprzętem mechanicznym oraz eksploatacją obiektów i urządzeń 
wykorzystywanych na potrzeby Zakładu. Rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich 
przybliżoną ilość przedstawia tabela poniżej. 

 
Tabela 4.4. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 

1.  13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

2.  15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

3.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

4.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

5.  15 01 03 Opakowania z drewna 

6.  15 01 04 Opakowania z metali 

7.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

8.  15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe 

9.  17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

10.  17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

11.  17 02 01 Drewno 

12.  17 02 02 Szkło 

13.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 

14.  17 04 05 Żelazo i stal 

15.  17 05 04 Gleba i ziemia 

16.  17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02  i 17 09 03 

17.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) 

 

Odpady wytwarzane będą przede wszystkim przez firmy serwisujące sprzęt 
mechaniczny, obiekty i infrastrukturę techniczną. Firmy te będą również odpowiedzialne za 
zagospodarowanie wytworzonych odpadów. W przypadku wytworzenia powyższych 
odpadów przez Zarządzającego Zakładem wytwarzane odpady magazynowane będą  
selektywnie w pojemnikach lub beczkach w magazynie odpadów niebezpiecznych na terenie 
Zakładu. Będą one przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu 
odzysku lub unieszkodliwiania. 
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Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
 
W ramach eksploatacji planowanej instalacji będą powstawać odpady wymienione  

w tabeli poniżej. 
 

Tabela 4.5 Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania w ramach eksploatacji instalacji MBP 
po rozbudowie 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadów 

Odpady przewidziane do wytworzenia w ramach bieżącej eksploatacji instalacji oraz 
wykorzystywanych maszyn i urządzeń 

Rodzaje odpadów niebezpiecznych  

1.  13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

2.  13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

3.  13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

4.  13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

5.  13 02 08* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) 
tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne 

6.  15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi – zaolejone czyściwo 

7.  16 01 07* Filtry olejowe 

8.  16 01 13* Płyny hamulcowe 

9.  16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 
13, 16 01 14 – płyn chłodniczy  

10.  16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 – lampy fluorescencyjne 

11.  16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń  

12.  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiane 

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne  

1.  15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i i ubrania ochronne inne 
niż 15 02 02, w tym filtry powietrza 

2.  16 01 03 Zużyte opony 

3.  19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych 

Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku komponowania paliwa alternatywnego  
w części mechanicznej instalacji MBP (proces odzysku R12) 

1.  19 12 02 Metale żelazne 

2.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(zanieczyszczenia) 

3.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku przetwarzania odpadów  
o kodzie - 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w części mechanicznej 

instalacji MBP (proces odzysku R12) 

Rodzaje odpadów niebezpiecznych 

1.  15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

2.  15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

3.  16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 12 

4.  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

5.  16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

6.  16 06 03*  Baterie zawierające rtęć 

7.  19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

8.  19 12 11* 
Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

9.  20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 
06 01, 16  06  02  lub  16  06  03  oraz  niesortowane  baterie  i  akumulatory 
zawierające te baterie 
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10.  20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne  

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3.  15 01 03 Opakowania z drewna 

4.  15 01 04 Opakowania z metali 

5.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6.  15 01 06 Zmieszane opakowaniowe  

7.  15 01 07 Opakowania ze szkła 

8.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

9.  16 01 03 Zużyte opony 

10.  16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

11.  16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

12.  16 06 04 Baterie alkaliczne 

13.  16 06 05 Inne niewymienione baterie 

14.  19 12 01 Papier i tektura 

15.  19 12 02 Metale żelazne 

16.  19 12 03 Metale nieżelazne 

17.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

18.  19 12 05 Szkło 

19.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

20.  19 12 08 Tekstylia 

21.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

22.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja podsitowa ulegająca biodegradacji < 80 (100) mm) 

23.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja > 80 (100) mm) 

24.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja 80 (100) – 300 mm) 

25.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja powyżej 300 mm) 

26.  20 01 01 Papier i tektura 

27.  20 01 02 Szkło 

28.  20 01 10 Odzież 

29.  20 01 11 Tekstylia 

30.  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

31.  20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 

32.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 

33.  20 01 40 Metale 

34.  20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 
(odpady wielkogabarytowe wydzielone podczas załadunku odpadów na linię 
technologiczną) 

Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku przetwarzania odpadów  
o kodzie –19 12 12frakcja nadsitowa wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych  

w części mechanicznej instalacji MBP (proces odzysku R12) 

Rodzaje odpadów niebezpiecznych 

1.  15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

2.  19 12 11* 
Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne  
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1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3.  15 01 03 Opakowania z drewna 

4.  15 01 04 Opakowania z metali 

5.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6.  15 01 06 Zmieszane opakowaniowe  

7.  15 01 07 Opakowania ze szkła 

8.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

9.  19 12 01 Papier i tektura 

10.  19 12 02 Metale żelazne 

11.  19 12 03 Metale nieżelazne 

12.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

13.  19 12 05 Szkło 

14.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

15.  19 12 08 Tekstylia 

16.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

17.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja podsitowa < 80 (100) mm) 

18.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja > 80 (100) mm) 

19.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja 80 (100) – 300 mm) 

20.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja powyżej 300 mm) 

21.  20 01 01 Papier i tektura 

22.  20 01 02 Szkło 

23.  20 01 10 Odzież 

24.  20 01 11 Tekstylia 

25.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 

26.  20 01 40 Metale 

Odpady przewidziane do wytworzenia w ramach mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów 
po biologicznym suszeniu w części mechanicznej instalacji MBP (proces odzysku R12) 

1.  19 12 01 Papier i tektura 

2.  19 12 02 Metale żelazne 

3.  19 12 03 Metale nieżelazne 

4.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

5.  19 12 05 Szkło 

6.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

7.  19 12 08 Tekstylia 

8.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

9.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja podsitowa < 80 (100) mm) 

10.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja > 80 (100) mm) 

11.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja 80 (100) – 300 mm) 

12.  19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja powyżej 300 mm) 
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Odpady przewidziane do wytworzenia w ramach przetwarzania odpadów selektywnie zebranych w 
części mechanicznej instalacji MBP (proces odzysku R12) 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3.  15 01 03 Opakowania z drewna 

4.  15 01 04 Opakowania z metali 

5.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6.  15 01 07 Opakowania ze szkła 

7.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

8.  19 12 01 Papier i tektura 

9.  19 12 02 Metale żelazne 

10.  19 12 03 Metale nieżelazne 

11.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

12.  19 12 05 Szkło 

13.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

14.  19 12 08 Tekstylia 

15.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

16.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  
(zanieczyszczenia) 

17.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  
(komponenty paliwa alternatywnego) 

18.  20 01 01 Papier i tektura 

19.  20 01 02 Szkło 

20.  20 01 10 Odzież 

21.  20 01 11 Tekstylia 

22.  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

23.  20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 

24.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 

25.  20 01 40 Metale 

 
Maksymalna ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania 
odpadów w instalacji MBP: 100 000 Mg/rok, w tym: 

 maksymalnie 15 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych w wyniku komponowania paliwa 
alternatywnego, 

 maksymalnie 100 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych wyniku przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, 

 maksymalnie 40 000 Mg/rok dla odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania frakcji 
nadsitowej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, 

 maksymalnie 35 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych w wyniku biologicznego suszenia, 

 maksymalnie 27 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych wyniku przetwarzania odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki. 

 
Tabela 4.6 Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania w ramach eksploatacji instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów zielonych selektywnie zebranych 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadu 

1. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

2. ex 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (materiał po procesie kompostowania) 

 
Maksymalna ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania 
odpadów w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych selektywnie 
zebranych: 6 300 Mg/rok. 
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Wytwarzane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia (jeżeli odzysk nie jest możliwy) lub 

będą zagospodarowywane we własnym zakresie w ramach posiadanych decyzji. 

 

Wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający 

środowisko przed ich ew. negatywnym oddziaływaniem i będą zagospodarowane zgodnie  

z przepisami ochrony środowiska, w tym będą przekazywane do odzysku (w pierwszej 

kolejności) lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia lub 

przetwarzane we własnym zakresie zgodnie z posiadanymi decyzjami.  

 

Odpady mogą być magazynowane w następujących miejscach na terenie Zakładu: 

 

 Magazyny odpadów w istniejącej hali (obiekt istniejący, wydzielone nowe miejsca 
magazynowane) –magazyny odpadów komunalnych zmieszanych lub frakcji nadsitowej  
o powierzchni ok. 130 m2 oraz 100 m2, magazyn balastu o powierzchni ok. 100 m2. 

 

 Magazyny odpadów w nowej hali sortowni (nowe miejsca magazynowe) – magazyn 
przywiezionych do obiektu surowców wtórnych o powierzchni ok. 300 m2 oraz magazyn 
RDF o powierzchni magazynowania ok. 220 m2 (magazyny wydzielone za pomocą 
mobilnych murów oporowych). 
 

 Wiata magazynowa (nowe miejsce magazynowe) – wiata magazynowa w formie  
8 zadaszonych boksów na surowce wtórne o łącznej powierzchni ok. 800 m2. 
 

 Magazyn preRDF / RDF (nowe miejsce magazynowe) – zadaszona wiata o powierzchni 
ok. 135 m2, której mury stanowią obiekty nowej i istniejącej hali oraz kompostowni. 
 

 Boksy magazynowe (istniejące) – Usytuowane pomiędzy halą technologiczną a halą 
kompostowni. Powierzchnia całkowita boksów – ok. 146 m2. 
Boks nr 1 – powierzchnia magazynowa ok. 45 m2. 
Boks nr 2 – powierzchnia magazynowa ok. 41 m2. 
Boks nr 3 – powierzchnia magazynowa ok. 60 m2. 

 

 Plac dojrzewania kompostu–plac z betonu asfaltowego lub betonowy o powierzchni ok. 
5 300 m2. 
 

 Plac przetwarzania gruzu i odpadów wielkogabarytowych - plac z betonu asfaltowego 
lub betonowy o powierzchni ok. 500 m2. 
 

 Place magazynowe (istniejące) – 4 place magazynowe, na których wydzielono 5 miejsc 
magazynowania odpadów. 
Plac magazynowany nr 1 – plac zlokalizowany na południe od istniejącej hali 
technologicznej, przy północno-wschodnim narożniku kwatery nr 1, o powierzchni ok. 260 
m2 i nawierzchni betonowej.  
Plac magazynowany nr 2 – plac o nawierzchni betonowej, zlokalizowany po północno-
zachodniej stronie kwatery nr I, przy granicy z kwaterą nr 2A. Na placu wydzielone są dwa 
miejsca magazynowania: 

 miejsce magazynowania o powierzchni ok. 94 m2, 

 miejsce magazynowania o powierzchni ok. 118 m2. 
Plac magazynowany nr 3 – plac zlokalizowany po wschodniej stronie kwatery 1,  
o powierzchni ok. 360 m2 i nawierzchni z płyt betowych. 
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Plac magazynowany nr 4 – plac zlokalizowany po wschodniej stronie kwatery 2B,  
o powierzchni ok. 500 m2 i nawierzchni z płyt betowych. 

 

Ponadto do magazynowania odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładu służy magazyn 
odpadów niebezpiecznych (istniejący), w którym odpady gromadzone są selektywnie  
w opisanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach. 

4.5 Informacja o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Oddziaływanie na glebę i ziemię, będzie występowało na etapie budowy, w postaci 
bezpośredniej ingerencji w powierzchnię ziemi poprzez zbudowanie na niej nowej hali oraz 
pozostałych elementów przedsięwzięcia.  

Woda na potrzeby eksploatacji Zakładu pobierana jest i będzie z wodociągu. Zatem 
nie będzie występowało bezpośrednie oddziaływanie z uwagi na pobór wód podziemnych. 

 
 Pozostałe zasoby naturalne nie będą wykorzystywane, a realizacja przedsięwzięcia 
prowadzona będzie na terenie działki należącej do istniejącego Zakładu, którego teren jest 
już przekształcony inwestycyjnie.  

 Skala i zakres przedsięwzięcia, w wyniku którego powstaną i będą eksploatowane 
planowane obiekty i instalacje, nie wskazują na możliwość wpływu na różnorodność 
biologiczną. 

4.6 Informacja o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 
W ramach prac budowlanych wykorzystywana będzie energia elektryczna. Pobór 

energii będzie niewielki i będzie odbywał się z sieci Zakładu. 
 
W ramach eksploatacji instalacji energia elektryczna wykorzystywana będzie do 

następujących celów: 

 eksploatacji instalacji, 

 eksploatacji wagi. 
 

Ponadto energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby niezwiązane 
bezpośrednio z instalacją, tj.: 

 oświetlenia zaplecza technicznego,  

 oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu, 

 potrzeby funkcjonowania biura i zaplecza socjalnego. 
 

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost zainstalowanej mocy 
Zakładu o ok. 1100 kW przy jego kompletnym umaszynowieniu. Wymusza to konieczność 
realizacji zwiększenia mocy przyłączeniowej o dodatkowe 100 kW do 200 kW w ramach 
niniejszej inwestycji. 

4.7 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

W ramach inwestycji, ze względu na konieczność połączenia z istniejącą częścią 
Zakładu konieczne będą prace demontażowe (ogrodzenie) i rozbiórkowe (uzbrojenie terenu, 
w miejscu przeznaczonym pod inwestycję, makroniwelacja terenu). 
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Dodatkowo w ramach inwestycji należy przewidzieć częściową ingerencję w obiekt 
istniejącej hali sortowni. Konieczne będzie wykonanie otworów technologicznych na ścianie 
łączącej oba obiekty. 

4.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych  
i budowlanych, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Zakład w Dzierżysławiu, w obrębie którego zostaną zrealizowane planowane 
inwestycje nie stanowi „Zakładu o zwiększonym ryzyku” oraz „Zakładu o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”, rozumianych zgodnie z art. 248 Prawa ochrony 
środowiska ze względu na „rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych, które znajdują się  
w Zakładzie”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.  
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w Zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu Zakładu do Zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U 2016, poz. 138). W związku z tym nie stwarza on 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
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5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO 

5.1 Budowa geologiczna i hydrogeologia 

 Dla opisywanego terenu w roku 2008 wykonano 8 otworów badawczych o łącznym 
metrażu 185 mb wierceń. Przypowierzchniową warstwę gruntu, o miąższości 4-5 m,  
w rejonie Zakładu, tworzą lessy i gliny lessopodobne zlodowacenia Odry. Ich spąg występuje 
na rzędnej ok. 265 m n.p.m. Zalegają one na piaskach i żwirach wodnolodowcowych. Osady 
piaszczyste lokalnie posiadają domieszki frakcji pylastej i ilastej. Spąg warstwy został 
nawiercony na rzędnych od 257 do 261 m n.p.m. Zalega ona na utworach mioceńskich. 
Trzeciorzęd wykształcony jest w postaci iłów i glin z dużą zawartością frakcji ilastej oraz 
pyłów z okruchami skalnymi. Zostały one osadzone bezpośrednio na stropie karbońskich 
piaskowców szarogłazowych oraz zlepieńców. 

 W podłożu Zakładu strop iłów trzeciorzędowych występuje na głębokości większej niż 
9 m tworząc powierzchnię o zróżnicowanej morfologii. Zalegające na niej osady 
czwartorzędowe wykształcone są w postaci wodnolodowcowych piasków i żwirów oraz glin 
piaszczystych i pylastych. 

 

 

 

Objaśnienia: 
 

 - teren lokalizacji Zakładu 
 

 
- piaski żwiry oraz mady 

rzeczne, torfy i namuły 

 
- lessy, i pyły 

lessopodobne 

 
- gliny zwałowe, ich 

zwietrzeliny, piaski i żwiry 
lodowcowe 

 
- żwiry, piaski, głazy i gliny 

moren czołowych 

 
- piaski żwiry rzeczna 

 

 

 
 
 
 

źródło: CBDG PIG 

 
 Zgodnie z prowadzonymi badaniami monitoringu lokalnego zwierciadło wody 
podziemnej w roku 2014 stabilizowało się na rzędnych od 264,0 m n.p.m. w części  
północno-wschodniej (12,8 m p.p.t.) po 248,5 m n.p.m. w części północno-zachodniej  
(12,5 m p.p.t.). W piezometrze zlokalizowanym w części południowej woda stabilizuje się na 
rzędnej 260,0 m p.p.t. tj. 23,5 m p.p.t.W cyklu roku hydrologicznego zwierciadło wykazuje 
niewielkie wahania od 0,3 do 0,9 m. Teren całej gminy Kietrz położony jest poza obszarami 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliżej terenu Zakładu przebiega granica GZWP 
nr 332 Zbiornik Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka. Jest ona oddalona o 13 km  
w kierunku północno-wschodnim. 

Rysunek 5.1. Odrys Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 
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5.2 Morfologia i hydrografia 

 Zgodnie z podziałem J. Kondrackiego wieś Dzierżysław położona jest na terenie 
mezoregionu Płaskowyż Głubczycki (318.58). Stanowi on wysoko wyniesioną równinę 
lessową o średnich rzędnych 235 - 260 m n.p.m. Porozcinaną głębokimi dolinkami 
rzecznymi. Płaskowyż o przebiegu NW-SE kontynuuje się po stronie czeskiej do doliny 
Opawy. 

 W rejonie lokalizacji Zakładu charakterystyczną cechą geomorfologii jest 
występowanie rzeźby terenu szeroko pagórkowatej. Jest to związane z rozcinającymi 
podłoże czwartorzędowe dolinami rzeki Troia oraz Morawka i Psina (Pština). Deniwelacje 
osiągają wartości nawet do 330 m. Przyczyn takiego zróżnicowania powierzchni terenu 
upatruje się w rzeźbie podczwartorzędowego podłoża oraz neotektoniki czwartorzędowej. 

 Wody powierzchniowe z rejonu Zakładu odprowadzane są do rzeki Odry poprzez 
cieki Morawkę stanowiącą prawobrzeżny dopływ rzeki Troia oraz Psinę. Teren nie został 
określony jako zagrożony podtopieniem. 

 

 
   - teren lokalizacji Zakładu 

Rysunek 5.2. Mapa topograficzna w skali 1:25 000 
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5.3 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne  
i chemiczne wód 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, podczas badania wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przeanalizować 
również czy inwestycja może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych 
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

Rozpatrując jednolite części wód powierzchniowych analizowany teren znajduje się  
w granicach następujących jednostek (opis wg Planu gospodarowania wodami, lokalizacja 
według http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/): 

 
Wody powierzchniowe – identyfikacja JCWP: 
 RW6000161152689 Rozumicki Potok, region wodny Górnej Odry, Typ JCWP 16, 
JCW jest niemonitorowana, ze złym stanem oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, którymi są osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego 
stanu chemicznego. Posiada ona możliwość odstępstwa od wyznaczonego terminu 
osiągnięcia dobrego stanu, który wyznaczono na 2021 rok. 
 
 RW6000161152669 Troja do Morawy włącznie, region wodny Górnej Odry, typ 
JCWP 16, JCW jest monitorowana, ze złym stanem oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, którymi są osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego 
stanu chemicznego. Posiada ona możliwość odstępstwa od wyznaczonego terminu 
osiągnięcia dobrego stanu, który wyznaczono na 2021 rok. 
 
 Rozpatrując jednolite części wód podziemnych analizowany teren znajduje się  
w granicach następujących jednostek: 
 
Wody podziemne – identyfikacja JCWPd: 
 PLGW6000141, numer JCWPd: 141, powierzchnia 554,6 km2, dorzecze Odry, 
Region Górnej Odry, RZGW Gliwice, o dobrym stanie ilościowym oraz słabym stanie 
chemicznym wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określana jest jako 
zagrożona. Celem środowiskowym dla tej jednostki jest utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego. 

 Przyczyny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych: 

 Przyczyny antropogeniczne, azotany pochodzenia rolniczego, znaczna ilość 
nieszczelnych szamb, stacje paliw o złym stanie technicznym, Zakłady przemysłowe. 
Przekroczenie wartości progowych następujących wskaźników: NH4, PO4, K, NO3. 

 Przyczyny geogeniczne, niski stopień izolacji od powierzchni. Główne poziomy 
użytkowe zasilane są w wyniku infiltracji wód opadowych na wychodniach, przesiąkania 
przez przepuszczalny nadkład, wertykalnego przepływu przez okna hydrogeologiczne, 
horyzontalnego przepływu w obszarach dolin kopalnych, zrębów i rowów tektonicznych. 
Zagrożenia objawiają się wysokimi wartościami stężeń manganu i żelaza. 

Teren inwestycji znajduje się poza terenami zagrożenia powodziowego. 
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Rysunek 5.3. Lokalizacja terenu na tle granic JCWPd 141 

          źródło: http://bazadata.pgi.gov.pl 

  
 Analizowane przedsięwzięcie przy zaproponowanych rozwiązaniach technicznych  
i technologicznych (uregulowana gospodarka wodnościekowa terenu przedsięwzięcia) nie 
stwarza zagrożenia dla jakości i zasobności wód JCWP orazJCWPd. 
 

Obszar przedsięwzięcia położony jest poza granicami występowania 
udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Lokalizację terenu inwestycji 
na tle najbliższych GZWP przedstawiono na poniżej.   
 

 
Rysunek 5.4. Lokalizacja terenu inwestycji na tle granic najbliższych GZWP 

źródło:http://geologia.pgi.gov.pl 

Lokalizacja inwestycji 

Lokalizacja inwestycji 
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5.4 Obszary chronione 

 W bezpośrednim otoczeniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
w Dzierżysławiu nie występują obszary i obiekty przyrodnicze podlegające ochronie.  

 

Forma ochrony przyrody Nazwa 
Odległość 
[około km] 

Możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia 

Rezerwat przyrody Góra gipsowa 1,30 
Brak możliwości oddziaływania z uwagi na 
położenie i brak elementów wpływających na cele 
ochrony rezerwatu.  

Park krajobrazowy 

PK Cysterskie 
Kompozycje 

Krajobrazowe Rud 
Wielkich 

19,00 

Brak możliwości oddziaływania z uwagi na 
położenie i brak elementów wpływających na cele 
ochrony parku krajobrazowego. 

Obszar chronionego 
krajobrazu 

Wronin - 
Maciowakrze 

14,20 
Brak możliwości oddziaływania z uwagi na 
położenie i brak elementów wpływających na cele 
ochrony OChK. 

Zespoły Przyrodniczo-
Krajobrazowe 

Wielikąt 20,50 
Brak możliwości oddziaływania z uwagi na 
położenie i brak elementów wpływających na 
zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe. 

Obszar Natura 2000, obszar 
mający znaczenie dla 

Wspólnoty – projektowany 
specjalny obszar ochrony 

siedlisk 

Rozumicki Las PLH 
160018 

2,5 

Przeanalizowano wpływ na najbliżej położony 
obszar. Brak możliwości oddziaływania z uwagi na 
położenie i brak elementów wpływających na 
przedmioty ochrony obszaru. 

Pomnik przyrody - 3,75 
Brak możliwości oddziaływania z uwagi na 
położenie i brak elementów wpływających na 
pomniki przyrody. 

Ochrona gatunkowa roślin, 
zwierząt i grzybów 

Ptaki 
Obecne w tym 

terenie 
Możliwe oddziaływanie poprzez płoszenie lub 
przypadkowe uszkodzenie. 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 
Teren planowanej inwestycji położony jest poza wszelkimi strefami ochrony 

konserwatorskiej, poza granicą obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i jest 
bezkonfliktowy w stosunku do tych stref. 

 
 W pobliżu Zakładu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Góra Gipsowa”  
i „Rozumice”.  

 Rezerwat Góra Gipsowa znajduje się ok. 1,3 km na północ od Zakładu. Jest to 
rezerwat przyrody obejmujący 1 ha powierzchni. Na Górze Gipsowej (285 m npm) znajduje 
się nieczynna kopalnia gipsu. Eksploatację zakończono w roku 1972. Obecnie kopalnia jest 
zalana. Nie ustanowiono otuliny.  

 Rezerwat Rozumice znajduje się w odległości około 2,5 km na południe od terenu 
Zakładu. Rezerwat leśny utworzony dla ochrony lasu liściastego o cechach naturalnych  
z udziałem chronionych i rzadkich gatunków w runie. Nie ustanowiono otuliny. 

Ponadto inwestycja nie znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego - najbliżej 
zlokalizowany korytarz o nazwie Lasy Raciborskie znajduje się w odległości ok. 26 km  
w kierunku północno-wschodnim od terenu przedsięwzięcia. 

5.5 Warunki glebowe 

 Zakład od strony północnej, zachodniej i południowej sąsiaduje z terenami 
o przeznaczeniu rolniczym. Od strony wschodniej z drogą gminną, za którą znajdują się pola 
uprawne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane zostało  
w byłym wyrobisku eksploatacyjnym żwiru. 
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5.6 Krajobraz 

Zakład jest umiejscowiony jest w typowym krajobrazie o charakterze rolniczym.  
W jego sąsiedztwie dominują pola uprawne i lasy. Na terenie Zakładu znajdują się budynki  
i obiekty budowlane Zakładu (w tym: hale, boksy, wiaty, składowisko odpadów). 

5.7 Warunki klimatyczne 

Obszar Gminy Kietrz charakteryzuje się ostrzejszym niż centralna część 
województwa opolskiego warunkami klimatycznymi, ale co bardzo istotne, są one 
łagodniejsze niż warunki panujące na zachodzie województwa w nieodległych wyższych 
partiach Górach Opawskich (Sudety Wschodnie) i na wschodzie na Wyżynie Śląskiej. 
Większą łagodność warunków klimatycznych gmina zawdzięcza położeniu w obniżeniu 
Bramy Morawskiej, dokąd podczas ogólnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza dociera 
słabo modyfikowane przez wpływy górskie Sudetów i Karpat Wschodnich ciepłe powietrze 
śródziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantyckie z północnego. 
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6. INFORMACJA NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI,  
W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH 

WYDANO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ 

W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA 

MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

– W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO 

SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego już Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w Dzierżysławiu.  
 

Rozbudowa Zakładu o nową halę sortowni wraz z linią technologiczną do 
przetwarzania odpadów oraz modernizacja linii w hali istniejącej pozwoli na usprawnienie 
procesu sortowania i niezależne sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki, które będzie mogło odbywać się w tym samym czasie, 
bez mieszania się strumieni odpadów (obecnie sortowanie ww. odpadów odbywa się 
zamiennie). Ilość odpadów kierowanych do przetwarzania w ciągu roku w instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie ulegnie zmianie (wydajność 
instalacji pozostanie na tym samym poziomie), natomiast wnioskuje się o zwiększenie 
wydajności instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych selektywnie 
zebranych z obecnych 5 000 Mg/rok na 7 000 Mg/rok. 

 
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie odzysku surowcowego  

z odpadów dzięki automatyzacji procesu sortowania odpadów i zastosowaniu szeregu 
specjalistycznych urządzeń - separatorów. Dodatkowo nowa linia technologiczna umożliwi 
doczyszczanie frakcji nadsitowej wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych. Tym 
samym rozbudowa umożliwi spełnienie priorytetowych i pożądanych kierunków działań 
względem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i maksymalizacji odzysku z nich 
surowców wtórnych oraz zagospodarowanie pozostałej po sortowaniu frakcji kalorycznej 
powstałej na końcu procesu sortowania. 
 

Oddziaływania skumulowane związane będą ze wspólnym (połączonym) 
oddziaływaniem infrastruktury istniejącej Zakładu oraz planowanej instalacji na m.in. 
powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny. Eksploatacja instalacji wiązała się będzie  
z emisją ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Przeprowadzone 
analizy w zakresie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza uwzględniające 
również istniejące instalacje i infrastrukturę Zakładu wykazały, że nie dojdzie do przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia środowiska, a oddziaływanie zamknie się  
w terenie, do którego Zarządzający posiada tytuł prawny. Ścieki technologiczne wytwarzane 
podczas eksploatacji instalacji zostaną ujęte w szczelny system kanalizacji i docelowo będą 
wywiezione do oczyszczalni ścieków. 

 
Rozbudowa linii technologicznej do sortowania odpadów umożliwi zwiększenie 

poziomów odzysku, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów poddawanych 
unieszkodliwieniu poprzez składowanie i zmniejszy potencjalne, negatywne oddziaływanie 
składowiska i całego Zakładu na środowisko naturalne. 
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7. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ 

ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

7.1 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia – wariant „zerowy” 

Wariant zerowy („0”) – w przypadku braku realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na przeprowadzeniu rozbudowy Zakładu, w ramach której przewiduje się m.in. budowę hali 
sortowni odpadów selektywnie zmieszanych oraz dodatkowych obiektów, Zakład będzie 
funkcjonował na dotychczasowych zasadach. 

Spowoduje to niewykorzystanie potencjału przetwarzania odpadów zebranych 
selektywnie. Efektywność przetwarzania tych odpadów zostanie na tym samym poziomie. 
Skutkiem tego może być brak możliwości osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów 
odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, co z kolei prowadzi do 
nałożenia na nią sankcji. 

Podmioty zewnętrzne nie będą posiadały wysokiej jakości surowców wtórnych, aby je 
przetworzyć i zakończyć ich proces recyklingu. 

Wariant zerowy stanowi niekorzystne rozwiązanie, zarówno z uwagi na przetwarzanie 
odpadów jak i ochronę środowiska.  

7.2 Wariant lokalizacyjny 

Przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego już Zakładu i jest ściśle 
powiązana z procesami przetwarzania odpadów prowadzonymi w tym obiekcie. W związku  
z powyższym wariantu lokalizacyjnego nie rozpatrywano. 

7.3 Wariant inwestycyjny 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowej hali sortowni odpadów wraz  
z linią technologiczną do prowadzenia mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów  
w procesie odzysku R12, która będzie stanowiła uzupełnienie/rozbudowę istniejącego ciągu 
technologicznego instalacji. Nowa hala sortowni odpadów będzie zlokalizowana 
bezpośrednio przy hali istniejącej, tak aby możliwe było połączenie istniejącego (po 
modernizacji) i planowanego ciągu sortowania odpadów. 

 
  Opis wariantu inwestycyjnego znajduje się w rozdziale 4.1. 

7.4 Wariant alternatywny 

Jako wariant alternatywny proponuje się inne rozwiązanie dotyczące doboru 
urządzeń w linii technologicznej.  

 
Wariant alternatywny różni się od inwestycyjnego tym, że nie zawiera on dwóch 

dodatkowych separatorów optopneumatycznych znajdujących się na linii technologicznej po 
separatorze balistycznym. 
 
 Wariant alternatywny jest wariantem racjonalnym oraz możliwym do realizacji. Został 
on wzięty pod uwagę, ze względu na korzyści jakie są możliwe poprzez jego zastosowanie. 
Największą z nich będzie ograniczenie kosztów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie ilości 
wymaganych urządzeń do sortowania odpadów oraz zapewnienie wysokiego odzysku 
odpadów. 
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7.5 Przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów 

 W poniższej analizie przedstawiono porównanie wymienionych powyżej wariantów. 

7.5.1 Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze: rośliny, zwierzęta, grzyby, 
siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody. 

 Ze względu na zajmowanie nowych terenów przeznaczonych na realizację inwestycji 
możliwe jest potencjalne oddziaływanie na środowisko w miejscu, w którym wcześniej ono 
nie występowało. 

 Biorąc pod uwagę, że analizowane warianty różnią się od siebie jedynie 
rozwiązaniami technicznymi nie rzutującymi na ewentualne oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze, ich oddziaływanie określa się jako tożsame oraz minimalne. 

7.5.2 Wody podziemne i powierzchniowe 

 Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie 
wyznaczonego celu środowiskowego dla danej JCWPd oraz JCWP. Nie dojdzie również do 
pogorszenia obecnego stanu ilościowego i chemicznego JCWPd i JCWP. Nie przewiduje się, 
aby zamierzenie inwestycyjne przesunęło w czasie osiągnięcie wyznaczonego celu 
środowiskowego. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu istniejącego 
opisywanej JCWPd i JCWP. 
 
 Rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w pełni 
zabezpieczają środowisko przed potencjalnym zanieczyszczeniem oraz są tożsame w obu 
wariantach. 

7.5.3  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym emisja odorów 

W związku z pracą nowej hali, w której umieszczona zostanie linia do mechanicznego 
sortowania, nie przewiduje się powstawania znaczącej emisji odorów, a ze względu na 
umieszczenie instalacji wewnątrz hali emitowanie zanieczyszczeń do powietrza pod tym 
względem w obu przypadkach będzie tożsame oraz minimalne. 

 
Przedsięwzięcie w obu wariantach przewiduje jednak zajęcie nowego terenu, na 

którym zrealizowana będzie budowa nowej hali oraz pozostałych elementów inwestycji, co 
sprawia, że w fazie realizacji tego przedsięwzięcia powstawać będą potencjalne krótkotrwałe 
zanieczyszczenia powietrza spowodowane pracami budowlanymi. 

7.5.4 Emisja hałasu, wibracje 

 Zakłada się, że oddziaływanie akustyczne dla każdego z wariantów będzie tożsame. 
Dotychczas wykonywane pomiary hałasu nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów emisji hałasu, na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną. 
 
 Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap 
prowadzenia prac na etapie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie prowadzenia prac w rejonie 
lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego 
sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce.  

 Hałas powstający na etapie realizacji będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym  
i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu 
budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ogólnie można stwierdzić, że 
uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 50 m, a więc nie spowoduje 
jakiejkolwiek uciążliwości na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej.  
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 Odpowiednia organizacja robót i właściwy stan techniczny stosowanych maszyn  
i pojazdów pozwolą ograniczyć uciążliwość akustyczną realizowanego przedsięwzięcia. 

7.5.5  Emisja ścieków 

Prawidłowa eksploatacja planowanej inwestycji oraz rozwiązania projektowe izolujące 
zanieczyszczone wody od środowiska powinny wyeliminować negatywny wpływ potencjalnej 
emisji ścieków w każdym z wariantów.  

7.5.6 Powierzchnia ziemi, gleby, ruchy masowe ziemi 

 Oddziaływanie na glebę i ziemię, w obu wariantach będzie tożsame i największy 
wpływ będzie mieć na etapie budowy, w postaci bezpośredniej ingerencji w powierzchnię 
ziemi poprzez zbudowanie na niej nowej hali oraz pozostałych elementów przedsięwzięcia. 
Realizacja wariantu inwestycyjnego i alternatywnego prowadzona będzie na terenie działki 
przylegającej do istniejącego Zakładu, którego teren jest już przekształcony inwestycyjnie. 
Zakład położony jest poza obszarem podatnym na ruchy masowe ziemi, zatem potencjalne 
oddziaływanie z tym związane dla każdego z wariantów jest minimalne. 

7.5.7 Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, dobra materialne, zabytki i obszary 
zabytkowe 

Działka, na której planuje się realizację inwestycji sąsiaduje z działką, na której 
znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dierżysławiu, który jest już istniejącym 
elementem krajobrazu. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji zaprojektowane obiekty nie 
będą stanowiły dominanty w krajobrazie i będą komponować się z pozostałymi obiektami 
Zakładu. 

7.5.8 Ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi 

Prawidłowa eksploatacja instalacji powinna wykluczać negatywne oddziaływanie na 
ludzi, najbliższe tereny mieszkaniowe są zlokalizowane w dużej odległości. Należy 
podkreślić, że na terenie Zakładu prowadzone są już procesy gospodarowania odpadami. 
Planowana inwestycja jedynie umożliwi usprawnienie prowadzonego procesu przetwarzania 
odpadów. 

7.5.9 Wystąpienie poważnej awarii, wystąpienie katastrofy naturalnej i budowlanej 

 Prawidłowa realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powinna 
zapobiegać powstaniu poważnej awarii. Prawdopodobieństwo powstania poważnej awarii  
w obu wariantach jest minimalne. 

7.5.10 Klimat, w tym emisja gazów cieplarnianych 

Oddziaływanie na te elementy środowiska będzie tożsame w każdym z wariantów. 
Pośrednim oddziaływaniem będzie wykorzystanie energii elektrycznej, której produkcja 
związana jest z emisją gazów cieplarnianych oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw 
w wykorzystywanych pojazdach. 

7.5.11 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Zakład, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie położony jest 
około 700 m od granicy Polsko-Czeskiej. Ze względu na lokalne oddziaływanie na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia, oddziaływanie transgraniczne nie będzie 
występowało. 
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7.5.12 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko 

W ramach inwestycji, ze względu na konieczność połączenia z istniejącą częścią 
Zakładu konieczne będą prace demontażowe (ogrodzenie) i rozbiórkowe (uzbrojenie terenu, 
w miejscu przeznaczonym pod inwestycję, makroniwelacja terenu). Dodatkowo w ramach 
inwestycji należy przewidzieć częściową ingerencję w obiekt istniejącej hali sortowni. 
Konieczne będzie wykonanie otworów technologicznych na ścianie łączącej oba obiekty. 

7.5.13 Gospodarka odpadami 

 Planowane procesy technologiczne w każdym z wariantów umożliwią uzyskanie 
wysokich poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych, które 
zostaną skierowane do dalszego przetworzenia. Realizacja inwestycji przyczyni się do 
realizacji idei funkcjonowania gospodarki w obiegu zamkniętym, gdzie większość odpadów 
jest ponownie wykorzystywana.  

7.5.14 Uwarunkowania ekonomiczne 

Ilość nakładu finansowego, która jest wymagana do zrealizowania wariantu 
inwestycyjnego, jest większa niż w przypadku wariantu alternatywnego, co sprawia, że jest 
on wariantem potencjalnie mniej opłacalnym. Wariant alternatywny zakłada doposażenie linii 
technologicznej o dodatkowe urządzenia, lecz nie są one jednak wystarczające do tego, aby 
umożliwić wykorzystanie maksymalnego potencjału Zakładu.  

 
Rozważając więc korzyści płynące z zwiększenia mocy przerobowych i efektywności 

przetwarzania odpadów w przypadku wariantu inwestycyjnego, długoterminowe efekty 
osiągnięte dzięki pracy tej linii, przyniosą one o wiele większe korzyści i dają więcej 
możliwości niż zastosowane rozwiązanie zaproponowane w wariancie alternatywnym. 

 
W wariancie zerowym, potencjalne poprawy w uzyskiwanych poziomach recyklingu 

nie będą występowały, w związku z tym wariant ten uważa się za najmniej korzystny. 

7.5.15 Stosowanie danych technologii lub substancji 

Każdy z wariantów przewiduje stosowanie procesu zagospodarowania odpadów 
poprzez przetwarzanie ich na linii technologicznej do sortowania odpadów. Zastosowane 
rozwiązania są powszechnie znane i stosowane, zatem oddziaływanie dla każdego  
z wariantów będzie porównywalne. 

7.5.16 Wzajemne oddziaływanie między ww. elementami 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione oddziaływanie na poszczególne elementy, oraz 
fakt, że oddziaływanie na jeden element środowiska może przekładać się na oddziaływanie 
na inny element, skala oddziaływania dla poszczególnych wariantów będzie na zbliżonym 
poziomie. 

 Analiza wariantów pod kątem ich przewidywanego oddziaływania na środowisko 
przedstawiona została w tabeli poniżej. 
 

Tabela 7.1. Analiza wariantów 

L.p. Zakres oddziaływania 
Wariant 

zerowy 

Wariant 1 

inwestycyjny 

Wariant 2 

alternatywny 

1.  Rośliny 0 1 1 

2.  Zwierzęta 0 1 1 

3.  Grzyby 0 0 0 

4.  Siedliska przyrodnicze 0 0 0 
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L.p. Zakres oddziaływania 
Wariant 

zerowy 

Wariant 1 

inwestycyjny 

Wariant 2 

alternatywny 

5.  

Formy ochrony wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody, w tym obszary Natura 2000 oraz korytarze 

ekologiczne 

0 0 0 

6.  Wody podziemne 0 0 0 

7.  Wody powierzchniowe 0 0 0 

8.  
Emisja zanieczyszczeń do powietrza, 

w tym emisja odorów 
0 1 1 

9.  Emisja hałasu  0 1 1 

10.  Emisja ścieków 0 0 0 

11.  Wibracje 0 0 0 

12.  Powierzchnia ziemi, gleby 0 1 1 

13.  Ruchy masowe ziemi 0 0 0 

14.  Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy 0 1 1 

15.  Dobra materialne 0 0 0 

16.  Zabytki i obszary zabytkowe 0 0 0 

17.  Ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi 2 1 1 

18.  Wzajemne oddziaływanie między ww. elementami 3 1 2 

19.  Wystąpienie poważnej awarii 0 0 0 

20.  Wystąpienie katastrofy naturalnej i budowlanej  0 0 0 

21.  Klimat, w tym emisja gazów cieplarnianych  2 0 0 

22.  Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 0 0 0 

23.  
Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 
0 1 1 

24.  Gospodarka odpadami 3 1 2 

25.  Uwarunkowania ekonomiczne 3 2 1 

26.  Stosowanie danych technologii lub substancji 3 1 2 

Łączna ocena: 16 13 15 

Przyjęta ocena: 
0 – brak oddziaływania 
1 – potencjalne niskie oddziaływanie 
2 – oddziaływanie będzie występowało 
3 – znaczące oddziaływanie pośrednie lub bezpośrednie 
 
 

7.6 Uzasadnienie wyboru wariantu z uwzględnieniem przewidywanego 
oddziaływania na środowisko 

Po przeprowadzonej analizie wariantów do realizacji przyjęto wariant inwestycyjny, 
który stanowi wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Realizacja tego wariantu przyczyni 
się do zwiększenia mocy przerobowych instalacji w stosunku do wariantu zerowego, czyli 
stanu obecnego. Wariant ten umożliwi również poprawę stanu separacji odpadów. Dzięki 
temu, instalacja będzie mogła dostosować się do zmieniających się przepisów (KPGO, 
gospodarka o obiegu zamkniętym, konkluzje BAT). Zwiększenie mocy przerobowych wpłynie 
na konkurencyjność firmy oraz możliwość przetwarzania większej ilości odpadów w procesie 
odzysku. 

 Wariant zerowy (czyli brak realizacji planowanego przedsięwzięcia i zmiany 
dotychczasowego sposobu przetwarzania odpadów) byłby wariantem najmniej korzystnym 
biorąc pod uwagę funkcjonowanie Zakładu jako całości. Uniemożliwiłby on zrealizowanie 
celów środowiskowych, ponieważ nie jest możliwe, aby bez podejmowania jakichkolwiek 
działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Zakładu, czyli procesu przetwarzania 
odpadów, uzyskać efekt w postaci maksymalizacji ilości odpadów kierowanych do odzysku,  
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w tym recyklingu oraz jednocześnie minimalizować odpady kierowane do składowania lub 
termicznego przetworzenia. 

 Wariant alternatywny jest możliwy do realizacji, ale został odrzucony z uwagi na 
mniejsze wykorzystanie potencjału Zakładu w przetwarzaniu odpadów. Różnicą pomiędzy 
zaproponowanymi wariantami polega przede wszystkim na coraz większej automatyzacji 
procesu. 
 

Podsumowując, zastosowane rozwiązania w wariancie inwestycyjnym są najbardziej 
korzystne i poprowadzą do zwiększenia się mocy przerobowych instalacji oraz poprawę 
stanu separacji odpadów co z kolei przełoży się na umożliwienie dostosowania się instalacji 
do zmieniających się przepisów.  

8. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU 

WRAZ ZE WSKAZANIEM MOŻLIWOŚCI I SPOSOBÓW ZAPOBIEGANIA ORAZ 

ZMNIEJSZANIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO 

8.1 Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu, będzie wiązała się 
z prowadzeniem prac budowlanych.  

 
Podczas wykonywanych prac uwzględnione będą wymogi ochrony środowiska, ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniami 
powietrza, wody i gleb.  

Mając na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne                   
na etapie budowy przewidziano następujące rozwiązania: 

- odpowiednia organizacja placu budowy, 
- stosowany będzie wyłącznie sprzęt w dobrym stanie technicznym, 
- transport materiałów sypkich pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie 

skrzyń ładunkowych plandekami, 
- magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem, o ile to 

możliwe w opakowaniach fabrycznych, 
- minimalizowanie emisji spalin i hałasu z maszyn budowlanych i samochodów 

ciężarowych poprzez przestrzeganie zasady wyłączania silników w trakcie postoju 
bądź załadunku, 

- prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość 
wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na 
środowisko, 

- prace będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p.poż., ochrony środowiska, 
- prace budowlane będą prowadzone w taki sposób aby ograniczać pozostawianie 

dołów o stromych brzegach, do których mogłyby wpadać zwierzęta. W wypadku ich 
powstania wykopy będą regularnie sprawdzane (nie rzadziej niż raz dziennie), czy nie 
ma w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich obecności będą przenoszone  
w bezpieczne miejsce. 
 

 Na etapie realizacji inwestycji woda wykorzystywana będzie głównie na cele  
socjalno-bytowe pracowników realizujących inwestycję oraz pośrednio przy wytwarzaniu 
betonu w betoniarni. Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji będzie krótkotrwała oraz nie 
będzie wymagać zużycia dużych ilości wody, jej zużycie w stosunku do stanu aktualnego nie 
zwiększy się znacząco i będzie praktycznie pomijalne w ogólnym bilansie. 
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Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą materiały w postaci m.in. 
aluminium, stali, betonu, betonu asfaltowego, żelaza, do budowy poszczególnych obiektów. 

Linie technologiczne oraz elementy hal zostaną dostarczone w postaci gotowych 
elementów i złożone na miejscu przez wykonawcę robót. 

Podczas prowadzenia prac wykorzystywany będzie przede wszystkim olej napędowy 
do obsługi maszyn i pojazdów używanych podczas wykonywania poszczególnych prac. 
Średnie zużycie oleju napędowego przez pojazdy mechaniczne wyniesie ok. 15 l/h/pojazd. 
Obecnie trudno określić dokładną ilość zużycia paliw. 

W ramach prac montażowych wykorzystywana będzie również energia elektryczna. 
Pobór energii będzie niewielki i będzie odbywał się z sieci Zakładu. 

 
Proces montażu odbędzie się za pomocą pojazdów umożliwiających odpowiednie 

umieszczenie wszystkich urządzeń w hali, a same prace montażowe będą krótkotrwałe.  
 
Sprzęt techniczny posiadać będzie dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, a także 

będzie w dobrym stanie technicznym. Ponadto w celu zabezpieczenia gruntów i wód 
podziemnych przed ewentualnymi zanieczyszczeniami obiekt zostanie wyposażony  
w sorbenty, dzięki którym możliwe będzie usunięcie ew. zanieczyszczeń w postaci paliwa, do 
którego wycieku z pojazdów może dojść w sytuacjach awaryjnych. 

W związku z powyższym stwierdza się brak oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko naturalne na etapie realizacji inwestycji. 

8.2 Oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

8.2.1 Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

 Inwestycja, w postaci modernizacji Zakładu, nie będzie oddziaływać na wody 
powierzchniowe i podziemne. Powstające na Zakładzie ścieki technologiczne będą 
odprowadzane do nowoprojektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji odciekowej i do 
zbiornika na wody opadowe „brudne” – odcieki o pojemności użytkowej ok. 350 m3. Ścieki 
sanitarne natomiast będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika typu szambo  
o objętości do 50m3. Wody opadowe „czyste” (z powierzchni dachowych) kierowane będą 
systemem rur spustowych do zewnętrznej instalacji wód deszczowych, a następnie do 
zbiornika na wody deszczowe. Wody opadowe „brudne” (z powierzchni placów i dróg 
technologicznych z przeznaczeniem na procesy technologiczne)będą skierowane do 
osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika na wody 
opadowe „brudne”. 
 

Ze względu na zastosowane rozwiązania projektowe ocenia się, że przedsięwzięcie 
nie przyczyni się do pogorszenia aktualnego stanu wód podziemnych, ani nie stwarza ryzyka 
nieosiągnięcia określonych dla nich celów środowiskowych. Będzie ono miało charakter 
neutralny – brak oddziaływania. 
  
 Woda na potrzeby eksploatacji Zakładu pobierana jest i będzie z wodociągu. Zatem 
nie będzie występowało bezpośrednie oddziaływanie z uwagi na pobór wód podziemnych. 

Analiza zakresu i skali przedsięwzięcia pozwoliła zidentyfikować możliwe 
oddziaływania na cele ochrony wód omawianych JCWP w zakresie oddziaływań na 
ekologiczne elementy stanu wód oraz w zakresie oddziaływań na stan ilościowy wód.  
W Tabeli poniżej zestawiono charakterystyczne oddziaływania jakie mogą wystąpić  
w związku wykonaniem prac realizacyjnych przy realizacji instalacji. 
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Tabela 8.1Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
wody powierzchniowe w rejonie inwestycji 

Możliwe oddziaływania na cele 
ochrony wód 

Ocena oddziaływań w przypadku realizacji inwestycji w rejonie 
inwestycji 

w zakresie oddziaływań na stan ilościowy wód 

Przekształcenie fragmentu koryta 
cieków 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie dojdzie do 
ingerencji i przekształcenia koryt pobliskich cieków. 
 
Brak oddziaływania. 

Zmiana stosunków wodnych i 
utrata ciągłości cieku 

Projektowane prace realizacyjne nie wpłyną na zmianę stosunków 
wodnych i utratę ciągłości hydrologicznej oraz hydromorfologicznej 
cieków. 
 
Brak oddziaływania. 

Podniesienie zwierciadła wód 
gruntowych 

Zaplanowane prace nie spowodują podniesienia zwierciadła wód 
gruntowych. 
 
Brak oddziaływania. 

Zmiana prędkości przepływu 

Przedmiotowa inwestycja nie powstanie w sąsiedztwie cieków 
wodnych, dlatego też jej powstanie nie będzie miało wpływu na 
prędkość przepływu, zatem przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na 
elementy biologiczne ani hydromorfologiczne cieków. 
 
Brak oddziaływania. 

Bariera dla swobodnego przepływu 
wód (zagrożenie powodziowe) 

Realizacja inwestycji nie zwiększy zagrożenia powodziowego w tym 
rejonie, gdyż teren inwestycji znajduje się poza nim. 
 
Brak oddziaływania. 

w zakresie oddziaływań na ekologiczne elementy stanu wód 

Elementy hydromorfologiczne 

W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji przedsięwzięcia nie 
przewiduje się zmiany systemu hydrologicznego. 
 
Brak oddziaływania. 

Elementy biologiczne 

Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie przyczyną negatywnych 
oddziaływań na elementy biologiczne cieków. Nie przewiduje się 
odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. 
 
Brak oddziaływania. 

Elementy fizykochemiczne 

Przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na elementy 
fizykochemiczne JCWP. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała 
wpływu na zasolenie, zakwaszenie oraz temperaturę wody  
w najbliższych ciekach. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków do 
wód powierzchniowych. 
 
Brak oddziaływania. 

8.2.2 Wpływ na dostępność do złóż kopalin 

 Zakład nie jest zlokalizowany w obrębie złóż kopalin, obszarów lub terenów 
górniczych. Na potrzeby eksploatacji Zakładu nie przewiduje się wydobycia surowców 
mineralnych. 

8.2.3 Oddziaływanie na gleby, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych 

 Oddziaływanie na glebę i ziemię w przypadku obu wariantów będzie tożsame  
i będzie występowało głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia. Podczas fazy eksploatacji 
nie przewiduje się oddziaływania na gleby. 

Analizowany teren położony jest poza obszarem podatnym na ruchy masowe ziemi, 
zatem potencjalne oddziaływanie z tym związane dla każdego z wariantów jest minimalne. 
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8.2.4 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Szczegółowa analiza znajduje się w załączniku nr 3do niniejszego Raportu. 

Zakład otoczony jest pasem zieleni, który podczas jego eksploatacji będzie na 
bieżąco pielęgnowany, a jego ubytki będą uzupełniane – pas zieleni izolacyjnej minimalizuje 
m.in. emisję pyłów, odorów i aerozoli. Ponadto wykorzystywane maszyny, urządzenia  
i pojazdy będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym, co pozwoli na optymalizację ich 
pracy i zapobieganie nadmiernej emisji zanieczyszczeń. 

8.2.5 Oddziaływanie akustyczne oraz wibracje 

Szczegółowa analiza znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Raportu. 
 
 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, dodatkowe urządzenia w nowej hali sortowni, 
nie będą stanowiły istotnych źródeł hałasu. Najbliższe tereny mieszkaniowe położone są  
w odległości ok. 1 km od Zakładu, w związku z powyższym przewiduje się, że 
funkcjonowanie Zakładu po przeprowadzonej jego rozbudowie nie spowoduje naruszenia 
standardów akustycznych środowiska. 

8.2.6 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz 
formy wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 
2000 oraz korytarze ekologiczne 

 Obszar przedsięwzięcia nie jest obecnie terenem o wybitnych walorach 
przyrodniczych i nie zajmuje terenów istotnych dla ochrony krajobrazu i realizacji celów 
ochrony obszarów Natura 2000. Teren nie jest też istotnym fragmentem korytarzy 
ekologicznych lub siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Nie stwierdzono możliwości 
bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania inwestycji na znajdujące się w otoczeniu 
przedsięwzięcia obszarowe formy ochrony przyrody i pomniki przyrody. 

8.2.7 Oddziaływanie na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy 

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego Zakładu na terenie dedykowanym 
do prowadzenia procesów gospodarowania odpadami. W zakresie modernizacji Zakładu 
większość prac zostanie wykonana w nowej hali, która będzie przylegać do hali istniejącej.  
Oddziaływanie na krajobraz zatem nie będzie występowało. 

8.2.8 Oddziaływanie na dobra materialne 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na dobra materialne – eksploatacja nowej 
linii technologicznej oraz pozostałych planowanych elementów Zakładu, a także ich 
oddziaływanie zawierać się będzie w terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
w Dzierżysławiu. 

8.2.9 Oddziaływanie na zabytki i obszary zabytkowe 

Na terenie Zakładu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują zabytki  
i inne obiekty chronione oraz obszary dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym 
eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy. 

8.2.10 Oddziaływanie w przypadku wystąpienie poważnej awarii, w tym poważnej 
awarii przemysłowej oraz katastrofy naturalnej i budowlanej 

Przedmiotowy Zakład nie stanowi „Zakładu o zwiększonym ryzyku” oraz „Zakładu  
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”, rozumianych zgodnie z art. 248 
Prawa ochrony środowiska ze względu na „rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych, które 
znajdują się w Zakładzie”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w Zakładzie substancji niebezpiecznych, 
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decydujących o zaliczeniu Zakładu do Zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U 2016, poz. 138). W związku z tym nie stwarza on 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Zakład znajduje się poza obszarami zagrożonymi powodzią oraz poza terenami 
predysponowanymi do ruchów masowych, a więc ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej  
w tym zakresie jest minimalne. Zlokalizowany jest on także poza obszarami i terenami 
górniczymi. 

8.2.11 Oddziaływanie na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na klimat 
Z uwagi na rodzaj, wielkość oraz lokalne oddziaływanie instalacji i obiektów 

przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat i zmiany klimatu. 
 

Wpływ przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną 
 Skala i zakres zidentyfikowanych emisji, powstających w związku z eksploatacją 
instalacji i obiektów, nie wskazują na możliwość wpływu zanieczyszczeń na różnorodność 
biologiczną. 
 

Łagodzenie i adaptacja przedsięwzięcia do warunków zmian klimatu 
Przez łagodzenie zmian klimatu rozumie się taki sposób planowania, realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, który nie przyczynia się do pogłębiania zmian 
klimatu. Głównym problemem dotyczącym kwestii łagodzenia zmian klimatu są emisje gazów 
cieplarnianych. Eksploatacja przedsięwzięcia może prowadzić do nieznacznego wzrostu 
emisji gazów cieplarnianych - niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych związanych ze 
spalaniem paliw w maszynach i pojazdach, który nie będzie znacząco wpływać na klimat. 

W tabeli poniżej przedstawiono rozwiązania adaptacyjne przedsięwzięcia do 
warunków zmian klimatu lub stwierdzono brak konieczności stosowania takich rozwiązań. 
 

Tabela 8.2. Planowane rozwiązania w zakresie adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Rodzaj zjawisk 
powodowanych 

zmianami klimatu 

Rozwiązania w zakresie przystosowania przedsięwzięcia do zmian 
klimatu 

Upały 
Obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonany będzie z materiałów 
odpornych na działanie wysokich temperatur. Nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowych rozwiązań adaptacyjnych. 

Susze 
Eksploatacja instalacji wymaga zużycia wody. Działaniem adaptacyjnym 
będzie prowadzenie monitoringu zużycia wody. Nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowych rozwiązań adaptacyjnych. 

Pożary 

Zagrożenie pożarem może być spowodowane czynnikiem ludzkim lub też 
awarią wykorzystywanych urządzeń. Pożar wystąpić może w rożnych 
częściach Zakładu. Awaria tego typu stanowiłaby zagrożenie dla środowiska  
i ludzi pracujących i przebywających na terenie Zakładu. Pożar może 
uszkodzić instalacje Zakładu, m.in. monitorujące i zabezpieczające procesy, 
co stanowić będzie dodatkowe zagrożenie. W sposób niekontrolowany 
wprowadzone zostaną substancje do powietrza, w tym substancje 
niebezpieczne.  
Na użytek pracującego Zakładu opracowane zostały zabezpieczenia  
i procedury ograniczające do minimum możliwość zaistnienia sytuacji 
awaryjnych mogących powodować pożar oraz plan awaryjny i inne procedury 
w przypadku jego wystąpienia. 

W procedurach uwzględniono co najmniej: 

 wyposażenie Zakładu w sprzęt gaśniczy, 

 system kontroli stanu technicznego urządzeń,  
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Rodzaj zjawisk 
powodowanych 

zmianami klimatu 

Rozwiązania w zakresie przystosowania przedsięwzięcia do zmian 
klimatu 

 sposoby wykonywania napraw i prac remontowych,  

 szkolenie załogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem procedur awaryjnych w przypadku 
pożaru, znajomości dróg ewakuacyjnych, numerów telefonów 
alarmowych, sposobów ewakuacji wraz ze sposobem prowadzenia 
akcji ratowniczej i udzieleniem pierwszej pomocy.  
 

Planowany do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zbiornik 
na wody deszczowe „czyste” będzie posiadał również funkcję p.poż. 
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań adaptacyjnych. 

Intensywne opady, 
wylewy rzek  
i powodzie 

Brak konieczności stosowania rozwiązań przystosowujących do wylewów 
rzek i powodzi z uwagi na brak zagrożenia występowania tych zjawisk na 
terenie Zakładu i w jego sąsiedztwie. 

Gwałtowne burze  
i silne wiatry 

Brak wrażliwości przedsięwzięcia na burze i silne wiatry. Nie stwierdzono 
potrzeby stosowania rozwiązań adaptacyjnych. 

Osuwiska 

W obrębie terenu przewidzianego pod przedsięwzięcie nie występują 
obszary, na których występuje ryzyko intensywnych procesów 
geomorfologicznych stwarzających ograniczenia lokalizacyjne, zwłaszcza 
procesów o charakterze ruchów masowych ziemi. Brak wrażliwości 
przedsięwzięcia na osuwiska. Nie stwierdzono potrzeby stosowania 
rozwiązań adaptacyjnych. 

Podnoszący się 
poziom mórz 

Lokalizacja z dala od obszarów morskich i brzegowych. Brak wrażliwości 
przedsięwzięcia na podnoszący się poziom mórz. Nie stwierdzono potrzeby 
stosowania rozwiązań adaptacyjnych. 

Fale chłodu  
i śniegu 

Obiekt wraz z infrastrukturą wykonany będzie z materiałów odpornych na 
działanie niskich temperatur. Nie stwierdzono potrzeby stosowania rozwiązań 
adaptacyjnych. 

 
Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 
Do najważniejszych zagrożeń na terenie Polski należą: pożary, powodzie, susze, 

mrozy i śnieżyce, ulewne deszcze, silne wiatry.  

Wystąpienie zjawisk takich jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany, 
sztormy, lawiny, ze względu na to, że przedsięwzięcie leży w strefie klimatu umiarkowanego 
- zmiennego, poza zasięgiem wód morskich i lawin, jest mało prawdopodobne lub nierealne, 
dlatego też nie zostały one poddane analizie.  

 
Tabela 8.3. Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 

Rodzaj klęski 
żywiołowej 

Odporność przedsięwzięcia 

Upały i susze 
Duża odporność przedsięwzięcia na upały i susze. Występowanie wysokich 
temperatur i okresowych deficytów wody nie ma znaczącego wpływu na 
warunki eksploatacji przedsięwzięcia.  

Pożary 
Możliwe jest wystąpienie pożaru składowanych i magazynowanych odpadów 
lub obiektów budowlanych. W Tabeli 8.2 podano rozwiązania minimalizujące 
możliwość wystąpienia pożaru. 

Intensywne opady 
podtopienia  
i powodzie 

Brak konieczności stosowania rozwiązań przystosowujących do wylewów 
rzek i powodzi z uwagi na brak zagrożenia występowania tych zjawisk na 
analizowanym terenie. 
Obszar Zakładu nie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią. 

Gwałtowne burze  
i silne wiatry 

Duża odporność przedsięwzięcia na burze i wiatry. Brak zagrożenia dla 
przedsięwzięcia ze strony tych zjawisk. 

Osuwiska 
Bardzo duża odporność przedsięwzięcia na osuwiska z uwagi na 
usytuowanie przedsięwzięcia poza terenami występowania tych zjawisk. Brak 
zagrożenia dla przedsięwzięcia ze strony tych zjawisk. 
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Rodzaj klęski 
żywiołowej 

Odporność przedsięwzięcia 

Mrozy i śnieżyce 
Duża odporność przedsięwzięcia na mrozy i śnieżyce. Brak zagrożenia dla 
przedsięwzięcia ze strony tych zjawisk. Obiekt wraz z infrastrukturą 
wykonany będzie z materiałów odpornych na niskie temperatury. 

 
Analizowany teren jak i sam Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 

oraz obiekty towarzyszące charakteryzują się wysoką odpornością na ewentualne 
wystąpienie klęsk żywiołowych. Wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na 
analizowanym terenie jest mało prawdopodobne, w związku z czym realizacja inwestycji nie 
jest zagrożona ww. czynnikami. 

8.2.12 Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Zakład, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie położony jest 
około 700 m od granicy Polsko-Czeskiej. Ze względu lokalne oddziaływanie na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia, można stwierdzić, że oddziaływanie transgraniczne nie 
będzie występowało. 

8.2.13 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko 

W ramach inwestycji, ze względu na konieczność połączenia z istniejącą częścią 
Zakładu konieczne będą prace demontażowe (wspomniane ogrodzenie) i rozbiórkowe 
(uzbrojenie terenu, w miejscu przeznaczonym pod inwestycję, makroniwelacja terenu). 

 
Dodatkowo w ramach inwestycji należy przewidzieć częściową ingerencję w obiekt 

istniejącej hali sortowni. Konieczne będzie wykonanie otworów technologicznych na ścianie 
łączącej oba obiekty.  

8.2.14 Gospodarka odpadami 

Wszelkie odpady z terenu budowy zostaną zagospodarowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. Odpady 
możliwe do zagospodarowania na składowisku zostaną na nie przyjęte. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych powstające odpady będą selekcjonowane. 
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach wykonawca robót jest wytwórcą 
odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić 
wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi 
odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk  
i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, będą 
przetransportowane na składowisko odpadów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenu przewidzianego pod inwestycję. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być 
przetransportowane na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny  
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu odpadów tego 
typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony 
przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno 
być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  

8.2.15 Stosowanie danej technologii lub substancji 

 Stosowana będzie technologia spełniająca wymagania BAT oraz wymagania art. 143 
ustawy Prawo ochrony środowiska, które określają m.in. sposób minimalizacji oddziaływania 
technologii na środowisko. 
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  Odniesienie do stosowanej technologii i substancji przedstawiono w rozdziale 11. 

8.2.16 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi 

Prawidłowa eksploatacja instalacji powinna wykluczać negatywne oddziaływanie na 
ludzi. 

 Głównym aspektem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na okoliczną ludność 
mogą być zanieczyszczenia powietrza w tym odory, postrzeganie krajobrazu, a także hałas. 
Należy podkreślić, że inwestycja prowadzona jest na terenie Zakładu, gdzie już prowadzone 
są procesy gospodarowania odpadami, a nowe obiekty będą się komponować  z pozostałymi 
obiektami Zakładu. Planowana inwestycja jedynie umożliwi osiągnięcie wyższego poziomu 
skuteczności prowadzonego procesu przetwarzania odpadów 

8.2.17 Wzajemne oddziaływania między elementami środowiska 

Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska zostało szczegółowo 
przeanalizowane. 

 
Biorąc pod uwagę śladowe przewidywane emisje i bardzo niewielkie oddziaływanie 

na środowisko podczas realizacji inwestycji oraz normalnej pracy instalacji przewiduje się, że 
wszelkie oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania między elementami środowiska, 
będą minimalne. 

8.3 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja 
pyłów związana z ewentualną rozbiórką budynków, placów i dróg oraz transportem 
powstałych w związku z rozbiórką odpadów. Oddziaływanie w zakresie emisji substancji do 
powietrza oraz emisji hałasu na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie zbliżone do 
oddziaływań na etapie budowy. 
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9. ZASTOSOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ METODY PROGNOZOWANIA ORAZ 

OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE  
I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI 

W niniejszym rozdziale wskazano czy analizowana inwestycja wiązać się będzie ze 
szczególnym oddziaływaniem mającym charakter: bezpośredni, pośredni, wtórny, 
skumulowany, krótko-, średnio- i długoterminowy, stały i chwilowy. Oddziaływania te zostały 
określone, biorąc pod uwagę dane literaturowe, informacje o oddziaływaniu analogicznych 
obiektów, a także wyniki analiz podsumowanych w poprzednich rozdziałach niniejszego 
Raportu 

Oddziaływania bezpośrednie 
 Charakter taki ma większość oddziaływań instalacji wraz z infrastrukturą  
i prowadzonymi procesami na poszczególne komponenty środowiska. Zostały one 
szczegółowo omówione w odrębnych rozdziałach Raportu. 
 
 Oddziaływania pośrednie 

Związane są między innymi z następującymi zjawiskami: 

- emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza na trasach przewozu odpadów prowadzących 
do obiektu, 
- oddziaływaniem żerujących ptaków i gryzoni na człowieka. 

Ocenia się, że przedstawione oddziaływania pośrednie nie będą znaczące.  

Oddziaływania wtórne 
Ocenia się, że w związku z eksploatacją instalacji i obiektów nie będą występowały 

wtórne oddziaływania. 

Oddziaływania skumulowane 
 Oddziaływania skumulowane związane będą ze wspólnym (połączonym) 
oddziaływaniem na środowisko wszystkich obiektów gospodarki odpadami położonych na 
terenie obiektu. 

 
 Oddziaływania skumulowane związane będą przede wszystkim z emisją hałasu 
(analiza - załącznik nr 2 do niniejszego opracowania), zanieczyszczeń do powietrza (analiza 
- załącznik nr 3 do niniejszego opracowania), emisją ścieków (Rozdział 4.4.1). 

 Analizy oddziaływania akustycznego i emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
obejmujące swym zakresem również oddziaływanie skumulowane wszystkich instalacji  
i obiektów zlokalizowanych na terenie obiektu, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych 
norm poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

 Zastosowane rozwiązania projektowe oraz reżim eksploatacyjny zminimalizują 
oddziaływania w zakresie pylenia oraz emisji odorów. 

 Oddziaływania krótkoterminowe 
Oddziaływania krótkoterminowe związane są najczęściej z etapem realizacji 

przedsięwzięcia. 
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W przypadku przedmiotowej inwestycji jej realizacja będzie wiązała się  
 z budową hali sortowni z linią sortowniczą wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

Zostaną wykonane również niezbędne prace towarzyszące mające na celu 
zapewnienie prawidłowego działania wszystkich maszyn i urządzeń, które wchodzić będą  
w skład instalacji po realizacji przedsięwzięcia. 

 
W przypadku przedmiotowej inwestycji jej realizacja, w tym proces montażu urządzeń 

planowanej linii technologicznej, będzie przeprowadzona w stosunkowo krótkim terminie. 
 
Oddziaływania średnio- i długoterminowe 
Ocenia się, że w związku z eksploatacją instalacji i obiektów nie będą występowały 

średnio- lub długoterminowe oddziaływania. 

Oddziaływania stałe i chwilowe 
Oddziaływania stałe związane są między innymi z emisją gazów i pyłów do powietrza. 

Oddziaływania chwilowe dotyczą w szczególności emisji hałasu, w tym hałasu 
emitowanego przez ruch samochodów oraz pracę urządzeń. 

Ocenia się, że przedstawione oddziaływania stałe oraz chwilowe nie będą znaczące. 
  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko                                                                                                             

 

 

56 
 

10. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W TYM NA OBSZARY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY 

O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ CIĄGŁOŚĆ 

KORYTARZY EKOLOGICZNYCH WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI NA ETAPIE 

REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsięwzięcie będzie polegać rozbudowie Zakładu znajdującego się w 
miejscowości Dzierżysław. Oddziaływanie obiektu na środowisko po przeprowadzeniu 
planowanej modernizacji Zakładu w stosunku do stanu obecnego ulegnie poprawie, m.in. 
poprzez minimalizację odpadów kierowanych na składowisko, dzięki wysortowaniu ze 
strumieni odpadów wartościowych ekonomicznie frakcji surowcowych i przeznaczenie 
pozostałości po sortowaniu do produkcji paliwa alternatywnego. 

 
Zastosowane działania gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska: 
 
1. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania dzięki automatyzacji  

i usprawnieniu procesu sortowania, wyposażeniu linii technologicznej  
w specjalistyczne profesjonalne urządzenia sortujące oraz zapewnieniu 
możliwości niezależnego sortowania odpadów komunalnych zmieszanych  
i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Umożliwi to wysortowanie ze 
strumienia odpadów większej ilości odpadów surowcowych nadających się do 
odzysku, a także pozwoli na produkcję RDF zmniejszając ilość balastu 
kierowanego do składowania. 
 

2. Linia technologiczna zostanie umieszczona w zamkniętej hali, co pozwoli na 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (odory, pylenie) oraz emisji 
hałasu. 

 
3. Opady wyładowane będą w magazynach (zasobniach) na odpady 

zlokalizowanych w zamkniętej hali sortowni odpadów co ograniczy pylenie  
i emisję odorów. 
 

4. Miejsca dużego pylenia w hali (np. nadawa z rozrywarką worków, sito, 
rozdrabniacze) wyposażone zostaną w odciągi miejscowe kierujące zapylone 
powietrze do jednostki odpylającej (np. cyklon).  
 

5. W celu ograniczenia emisji związków organicznych do powietrza zastosowana 
zostanie technika adsorpcji lub filtra biologicznego (dotyczy przetwarzania 
odpadów kalorycznych). 
 

6. Ścieki technologiczne będą ujmowane systemem kanalizacji i odprowadzone 
zostaną do szczelnego zbiornika, z którego nadmiar ścieków wywożony będzie do 
oczyszczalni. Ścieki z części komunikacyjnej po podczyszczeniu na osadniku  
i separatorze wraz z wodami opadowymi z dachu kierowane będą do osobnego 
zbiornika pełniącego również funkcję zbiornika p.poż.  
 

7. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie głównie w obiektach 
zamkniętych/zadaszonych, w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, 
zdrowia i życia ludzi, w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie Zakładu. 

 
W związku z tym, z uwagi na brak znaczącego negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, nie stwierdzono konieczności wykonania 
kompensacji przyrodniczej. 
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11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 

SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Tabela 11.1. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania 

Dokument wymagania spełnienie wymagań  

Art. 141 Ustawy  
Prawo ochrony 
środowiska 

Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna 
powodować przekroczenia standardów emisyjnych. 
Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno 
powodować pogorszenia stanu środowiska  
w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi. 

 
Jak wynika z niniejszego opracowania 
realizacja przedsięwzięcia oraz jego 
eksploatacja nie pogorszy znacząco stanu 
środowiska i nie spowoduje zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi. 

Wymóg spełniony 

Art. 143 Ustawy  
Prawo ochrony 
środowiska 

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach  
i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale 
zagrożeń, 

 efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii, 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody  
i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

 stosowanie technologii bezodpadowych  
i małoodpadowych oraz możliwość 
odzysku powstających odpadów, 

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

 wykorzystywanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej, 

 postęp naukowo-techniczny. 

 
Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie 
na zautomatyzowanej linii technologicznej, 
która zapewni również efektywne 
wykorzystanie energii dzięki 
zaprojektowanemu ciągowi urządzeń. 
Zużycie energii i wody będzie na bieżąco 
monitorowane. W trakcie przerw w pracy linia 
technologiczna do sortowania odpadów 
będzie wyłączana. Dokonywanie wszelkich 
niezbędnych napraw użytkowanego  
w obrębie instalacji sprzętu na bieżąco 
pozwoli zoptymalizować ilość zużywanych 
paliw. 
Odpady przetwarzane będą mechaniczne. 
Głównym rodzajem emisji będzie emisja 
hałasu związana z pracą poszczególnych 
maszyn, urządzeń i pojazdów 
mechanicznych. Dzięki zlokalizowaniu 
większości urządzeń w hali technologicznej 
emisja hałasu będzie ograniczona do 
minimum.  
Zautomatyzowane linie technologiczne do 
przetwarzania odpadów stanowią 
standardowe rozwiązania w zakresie 
mechanicznego przetwarzania odpadów. 
Stosowana technologia jest powszechnie 
stosowaną metodą przetwarzania odpadów. 
Przy obecnym stanie wiedzy naukowo-
technicznej należy ocenić, że planowany 
sposób mechanicznego przetwarzania 
odpadów uznaje się jako najbardziej 
efektywny i najmniej uciążliwy dla środowiska 
naturalnego. 
 
Wymóg spełniony 

Art. 144 Ustawy  
Prawo ochrony 
środowiska 

Eksploatacja instalacji nie powinna powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska. 
Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, 
powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego prowadzący 
instalację ma tytuł prawny. 

Bieżące analizy oddziaływania na środowisko 
istniejącego obiektu oraz obiektu po 
planowanej modernizacji nie wskazują na 
negatywne oddziaływanie oraz nie powodują 
przekroczeń standardów jakości środowiska 
poza terenem, do którego prowadzący 
instalację ma tytuł prawny.  
 
Wymóg spełniony 

Art. 145 Ustawy  
Prawo ochrony 
środowiska 

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia 
są zobowiązani do zapewnienia ich prawidłowej 
eksploatacji polegającej w szczególności na: 
-stosowaniu paliw, surowców i materiałów 
eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, 
-podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku 
powstania zakłóceń w procesach technologicznych  
i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich 
skutków dla środowiska. 

Eksploatacja instalacji i urządzeń 
prowadzona będzie zgodnie z opracowaną 
instrukcją. W przypadku powstania zakłóceń 
w procesie technologicznym i operacjach 
technicznych podejmowane będą 
odpowiednie działania. 
 
Wymóg spełniony 
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Dokument wymagania spełnienie wymagań  

Art. 18 Ustawy  
o odpadach 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, 
posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest 
obowiązany poddać odzyskowi. 

Odzysk polega w pierwszej kolejności na 
przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do 
ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli 
nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub 
nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – poddaniu innym procesom 
odzysku. 

Odpady, których poddanie odzyskowi nie było 
możliwe posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać. Składowane powinny być wyłącznie 
te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się te 
odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 

nadające się do odzysku. 

Eksploatacja planowanej linii technologicznej 
przyczyni się do uzyskania lepszych 
poziomów odzysku odpadów ze strumienia 
wejściowego. Odpady w pierwszej kolejności 
przekazywane będą do odzysku, a jeżeli 
odzysk nie będzie możliwy to dopiero wtedy 
przekazywane będą do unieszkodliwienia. 
 
Wymóg spełniony 

Art. 25  
Ustawy o odpadach 

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie  
z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,  
w szczególności w sposób uwzględniający 
właściwości chemiczne i fizyczne odpadów,  
w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą 
powodować te odpady. 
Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do 
którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. 
Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie 
w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania 
odpadów. 
Odpady  mogą  być  magazynowane,  jeżeli  
konieczność  magazynowania wynika z procesów 
technologicznych lub organizacyjnych i nie 
przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem 
tych procesów, nie dłużej jednak niż przez: 
1) 1rok – w przypadku  magazynowania  odpadów  
niebezpiecznych, odpadów palnych,  
niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  
komunalnych i odpadów pochodzących z 
przetworzenia odpadów komunalnych; 
2) 3lata – w przypadku magazynowania pozostałych 
odpadów.  
Odpady przeznaczone do składowania mogą być 
magazynowane wyłącznie w celu zebrania  
odpowiedniej  ilości  tych  odpadów  do  transportu  
na  składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez 
rok. 

Magazynowanie odpadów odbywać się 
będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
życia i zdrowia ludzi, w szczególności  
w sposób uwzględniający właściwości 
chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan 
skupienia, oraz zagrożenia, które mogą 
powodować te odpady – odpady 
magazynowane. 
Magazynowanie odpadów odbywać się 
będzie na terenie, do którego posiadacz 
odpadów ma tytuł prawny. 
Magazynowanie odpadów będzie 
prowadzone w ramach prowadzonych 
procesów gospodarki odpadami. 
Odpady będą magazynowane  
z zachowaniem okresów wskazanych  
w przepisach prawnych, w tym zgodnie  
z zapisami ustawy o odpadach i przepisami 
p.poż. 
 
Wymóg spełniony 

Art. 29   
Ustawy o odpadach 

Odpady są przetwarzane w instalacjach lub 
urządzeniach. 
Instalacje oraz urządzenia do przetwarzania 
odpadów eksploatuje się tylko wówczas, gdy 
spełniają wymagania ochrony środowiska, w tym nie 
powodują przekroczenia standardów emisyjnych, o 
których mowa w przepisach o ochronie środowiska. 

Odpady przetwarzane będą w instalacji, która 
zgodnie z niniejszym opracowaniem spełniać 
będzie wymagania ochrony środowiska i nie 
będzie powodować przekroczeń standardów 
emisyjnych poza terenem, do którego 
Inwestor posiada akt notarialny. 

Wymóg spełniony 
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Porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami 
przeprowadzono w doniesieniu uwarunkowań określonych w Decyzji WYKONAWCZEJ 
KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 roku, ustanawiającą konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie  
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

Tabela 11.2 Porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami 

Technika Realizacja Zgodność z BAT 

BAT 1 

System zarządzania środowiskowego 

W ramach ogólnej efektywności środowiskowej na 
etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia zintegrowanego 
wdrożony zostanie w Zakładzie system zarządzania 
środowiskowego. W dokumentacji systemu zarządzania  
środowiskowego zostanie określona polityka 
środowiskowa, w której zostaną zawarte cechy 
określone w BAT 1.   

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 2 

Opracowanie i wdrożenie procedur 
charakterystyki odpadów i procedur 
poprzedzających ich odbiór 

Opracowanie i wdrożenie procedur charakterystyki 
odpadów i procedur poprzedzających ich odbiór 

Dostarczane do Zakładu odpady do przetwarzania to 
przede wszystkim odpady pochodzenia komunalnego 
inne niż niebezpieczne. Zastosowana technologia 
przetwarzania odpadów na linii sortowniczej oraz układ 
urządzeń dostosowano do składu przetwarzanych 
odpadów. Przetwarzane odpady mogą zawierać 
niewielkie ilości frakcji zaliczanych do odpadów 
niebezpiecznych, natomiast będą to śladowe ilości  
w całym strumieniu odpadów.  

W procesie sortowania przewiduje się usuwanie okresowo 
trafiających się stałych odpadów niebezpiecznych bez 
szkody dla przebiegu procesu, zdrowia pracowników oraz 
stanu środowiska. 

Na obsługiwanym obszarze wprowadzony został system 
selektywnego zbierania odpadów, który umożliwia ich 
późniejsze przetwarzanie, łatwą ich identyfikację, podczas 
przyjęcia oraz zabezpiecza przed ryzykiem pod względem 
bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pracy  
i skutków dla środowiska. 

Odpady o właściwościach niebezpiecznych będą zbierane 
selektywnie, gromadzone w sposób bezpieczny dla 
środowiska, a następnie przekazywane podmiotom 
zewnętrznym do przetworzenia. 

Opracowanie i wdrożenie procedur odbioru 

Dostarczane do Zakładu odpady do przetwarzania to 
przede wszystkim odpady pochodzenia komunalnego 
inne niż niebezpieczne. Procedura odbioru obejmować 
będzie rejestrację ilościową, za pomocą wagi  
i jakościową dowiezionych odpadów. W zależności od 
rodzaju dowiezionych odpadów pojazd dowożący odpady 
kierowany będzie do odpowiedniego miejsca rozładunku. 
Po rozładunku odpady weryfikowane będą wzrokowo 
przez pracownika Zakładu pod względem zgodności  
z dostarczoną dokumentacją oraz czy nie stanowią 
potencjalnego zagrożenia (np. czy nie zawierają odpadów 
niebezpiecznych, czy nie zawierają gorącego popiołu, 
którym mógłby przyczynić się do powstania pożaru itp.). 

Opracowanie i wdrożenie systemu śledzenia oraz wykazu 
odpadów 
Wszystkie dowożone do Zakładu odpady będą 
ewidencjonowane w zakresie jakościowym i ilościowym. 
Ewidencja prowadzona będzie na podstawie kart 
przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów. Karty 
ewidencji określają zarówno ilości i rodzaje dowiezionych 
do przetwarzania odpadów jak również rodzaje                   
i ilości odpadów wytworzonych w ramach prowadzonych 
procesów przetwarzania odpadów oraz ilości i rodzaje 
odpadów przekazanych podmiotom zewnętrznym do 

Wymóg BAT 
spełniony 

Opracowanie i wdrożenie procedur 
odbioru 

Opracowanie i wdrożenie systemu 
śledzenia oraz wykazu odpadów 

Opracowanie i wdrożenie systemu 
zarządzania jakością odpadów 
z przetworzenia 

Zapewnienie segregacji odpadów 

Zapewnienie zgodności odpadów przed 
zmieszaniem lub sporządzeniem 
mieszanki odpadów 
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Technika Realizacja Zgodność z BAT 

dalszego zagospodarowania. 

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością 
odpadów z przetworzenia 

Wydzielone frakcje nadające się do odzysku zostaną 
wysegregowane, magazynowane i przekazywane 
podmiotom zewnętrznym do przetworzenia. 
Wysegregowane frakcje nadające się do odzysku 
materiałowego oceniane będą wzrokowo przez 
pracowników pod kątem przydatności do odzysku. 

Wydzielona frakcja ulegająca biodegradacji kierowana 
będzie do stabilizacji tlenowej, a uzyskany stabilizat 
badany będzie okresowo pod kątem spełnienia wymagań 
ustabilizowania oraz spełnienia wymagań dla odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwiania poprzez 
składowanie, w przypadku, gdy nie ma możliwości jego 
odzysku.  

Wydzielony podczas mechanicznego przetwarzania 
balast, o ile przeznaczony będzie do składowania, 
kontrolowany będzie pod kątem spełnienia wymagań dla 
odpadów przeznaczonych do składowania (wykonywanie 
testów zgodności). Balast przeznaczony do odzysku 
monitorowany będzie pod kątem spełniania wymagań 
odbiorcy prowadzącego jego dalsze przetwarzanie. 

Zapewnienie segregacji odpadów 
Przywożone do Zakładu odpady w zależności od rodzaju 
będą kierowane do odpowiedniego miejsca wyładunku  
i gromadzone (magazynowane) będą selektywnie do 
czasu skierowania ich do przetworzenia. Magazynowanie 
odbywać się będzie selektywnie w wyznaczonych 
miejscach, zapewniających ochronę środowiska 
gruntowo-wodnego przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem. 

Zapewnienie zgodności odpadów przed zmieszaniem lub 
sporządzeniem mieszanki odpadów 
Przywożone niesegregowane zmieszane odpady 
komunalne gromadzone będą selektywnie przed 
procesem przetwarzania, a następnie selektywnie  
w stosunku do innych rodzajów odpadów będą 
przetwarzane. 

Sortowanie dostarczanych odpadów stałych: 

W ramach prowadzonego procesu przetwarzania 
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 
prowadzona będzie segregacja ręczna w kabinach, 
segregacja mechaniczna na sicie, separacja 
elektromagnetyczna prowadzona za pomocą 
separatorów metali żelaznych i nieżelaznych, separacja 
za pomocą separatora powietrznego, separacja 
prowadzona za pomocą separatora balistycznego oraz 
separacja optyczna za pomocą separatorów 
optopneumatycznych (NIR). Wydzielona frakcja 
ulegająca biodegradacji kierowana będzie do stabilizacji 
tlenowej. 

BAT 3 

Prowadzenie wykazu strumieni ścieków  
i gazów odlotowych jako cześć systemu 
zarządzania środowiskowego. 

W Zakładzie ewidencjonowane będą wielkości emisji 
wszystkich substancji gazowych i pyłowych w zakresie 
wymaganym do ustalenia opłat za korzystanie ze 
środowiska, tj. według art. 287 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. 

Prowadzony będzie wykaz strumieni ścieków i gazów 
odlotowych, zawierający:  

– uproszczone schematy sekwencji procesów 
pokazujące pochodzenie emisji (strumienie ścieków  
i strumienie gazów odlotowych); 

– opisy technik zintegrowanych z procesem oraz metod 
oczyszczania ścieków/gazów odlotowych u źródła,  
w tym ich skuteczności. 

W decyzji pozwolenia zintegrowanego określona 

Wymóg BAT 
spełniony 
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Technika Realizacja Zgodność z BAT 

zostanie jakość i ilość ścieków przemysłowych 
pochodzących z instalacji oraz dopuszczalne emisje do 
powietrza z instalacji. 

BAT 4 

Optymalizacja miejsc magazynowania Zoptymalizowane miejsce magazynowania 

Lokalizacja miejsc magazynowania odpadów 
kierowanych do przetwarzania i wytwarzanych  
w ramach poszczególnych procesów przetwarzania 
odpadów została tak ustalona, aby zminimalizować 
konieczność przemieszczania odpadów po terenie 
Zakładu na duże odległości. 

Odpowiednia pojemność magazynowania 

Miejsca magazynowania mają wyznaczoną określoną 
pojemność magazynową wynikającą zarówno z potrzeb 
w danym zakresie, pojemności magazynowej jak  
i uwarunkowań ppoż. 

Bezpieczna obsługa miejsca magazynowania 

Sprzęt używany do załadunku, rozładunku  
i magazynowania odpadów (ładowarki, wózki widłowe 
itp.) będzie udokumentowany i oznakowany. 

Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne przed 
procesem magazynowane będą w zasobni znajdującej 
się w obiekcie zamkniętym, dzięki czemu nie będą 
narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych. 

Wytworzone w ramach procesu mechanicznego 
przetwarzania odpady magazynowane będą  
w wyznaczonych miejscach. Odpady, które nie mogą 
być narażone na opady atmosferyczne magazynowane 
będą pod zadaszeniem, w obiektach zamkniętych albo 
w zamykanych lub przykrytych plandeką kontenerach. 

Odpady wymagające odpowiednich pojemników do 
magazynowania magazynowane będą wyłącznie  
w opakowaniach odpornych na działanie tych odpadów.  

Odpady będą magazynowane w taki sposób, aby 
możliwa była bezproblemowa obsługa miejsca 
magazynowania za pomocą wykorzystywanego sprzętu. 

Wydzielony obszar do magazynowania i postępowania  
z opakowanymi odpadami niebezpiecznymi. 

Odpady niebezpieczne będą magazynowane  
w dedykowanym magazynie odpadów niebezpiecznych, 
w specjalistycznych, szczelnych pojemnikach. 

Wymóg BAT 
spełniony 

Odpowiednia pojemność 
magazynowania 

Bezpieczna obsługa miejsca 
magazynowania 

BAT 5 

Postępowanie z odpadami, 
przemieszczanie odpadów na terenie 
instalacji, zapewnienie odpowiednich 
miejsc magazynowania i przetwarzania  

Procedura magazynowania i przetwarzania odpadów 
prowadzona jest wyłącznie przez przeszkolonych w tym 
zakresie pracowników.  

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 6 i BAT 7 

Monitorowanie emisji do wody 

Żadne ścieki z procesów magazynowania 
i przetwarzania odpadów nie są wprowadzane 
bezpośrednio do wód. Zatem wymagania BAT 6 i BAT 7 
w tym zakresie nie mają zastosowania w przypadku 
przedmiotowej instalacji.  

W ramach spełnienia wymagań BAT w zakresie emisji  
i jakości ścieków, po zrealizowaniu inwestycji 
wykonywane będą systematycznie badania jakości  
i ilości ścieków. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 8 

Monitoring emisji zorganizowanych do 
powietrza 

W ramach spełnienia wymogów BAT zostanie ustalony 
w pozwoleniu zintegrowanym zakres i częstotliwość 
pomiarów emisji do powietrza atmosferycznego. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 11  

Monitoring zużycia wody, energii  
i surowców oraz ilości powstających 

Monitoring zużycia wody i energii elektrycznej będzie 
Wymóg BAT 
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ścieków prowadzony za pomocą liczników dla całego Zakładu. 

Zużycie paliw ewidencjonowane będzie na bieżąco, na 
podstawie tankowań maszyn i pojazdów 
wykorzystywanych na potrzeby instalacji. Tworzone 
będą zestawienia miesięczne i roczne.  

Wszystkie odpady kierowane do przetwarzania  
i wytwarzane w ramach procesu przetwarzania, a także 
odpady wytwarzane w ramach eksploatacji maszyn, 
urządzeń oraz sprzętu mechanicznego będą na bieżąco 
ewidencjonowane ilościowo i jakościowo (rodzaje 
poszczególnych odpadów) w systemie komputerowym 
oraz na podstawie kart ewidencji odpadów. Całość 
zestawiana będzie w rocznych sprawozdaniach,  
w ramach systemu BDO.  

Ścieki przemysłowe będą odprowadzane do 
dedykowanych szczelnych zbiorników, z których 
nadmiar wozami asenizacyjnymi wywożony będzie do 
oczyszczalni ścieków. Ilość i skład ścieków będą 
monitorowane.  

Tworzone będą zestawienia miesięczne i roczne. 

spełniony 

BAT 12 i 13 

Ograniczanie emisji odorów 

W związku z lokalizacją Zakładu w odpowiedniej 
odległości od terenów wrażliwych na oddziaływanie 
odorowe na etapie wprowadzania systemu zarządzania 
środowiskowego nie przewiduje się opracowania planu 
zarządzania odorami. 

Sposoby zapobiegania emisjom odorów lub jeżeli to 
niemożliwe ich ograniczania 

Czas magazynowania niesegregowanych, zmieszanych 
odpadów komunalnych przed procesem przetwarzania 
będzie skrócony do niezbędnego minimum. Odpady po 
wyładunku w zasobni na bieżąco poddawane będą 
mechanicznemu przetwarzaniu. Wydzielona frakcja 
ulegająca biodegradacji, mogącą powodować 
powstawanie odorów magazynowana będzie jedynie 
krótkotrwale, po czym frakcja ta trafiać będzie do części 
zamkniętej instalacji do stabilizacji tlenowej i będzie 
poddawana przetwarzaniu.  

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 14 

Sposoby zapobiegania emisjom 
rozproszonym do powietrza lub jeżeli to 
niemożliwe ich ograniczania 

Proces mechanicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych prowadzony będzie w obiektach 
zamkniętych. Zasobnia na odpady komunalne 
zmieszane, w której odpady będą rozładowywane przed 
przetworzeniem, będzie zlokalizowana w obiekcie 
zamkniętym. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się 
zanieczyszczeń zwłaszcza pyłowych podczas 
wyładunku odpadów oraz ich załadunku na linię 
sortowniczą. Miejsca dużego pylenia (np. nadawa  
z rozrywarką worków, sito, rozdrabniacze) wyposażone 
zostaną w odciągi miejscowe kierujące zapylone 
powietrze do jednostki odpylającej (np. cyklon). 

Place i drogi komunikacyjne w obrębie instalacji będą 
okresowo czyszczone, tak aby zminimalizować 
ewentualne pylenie, zwłaszcza w okresie wysokich 
temperatur i porywistego wiatru. 

Instalacja będzie na bieżąco kontrolowana i poddawana 
okresowym przeglądom. 

Miejsca magazynowania odpadów, miejsca 
przetwarzania odpadów oraz place wewnętrzne Zakładu 
będą okresowo czyszczone, tak aby zapobiegać 
emisjom pyłowym.  

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 17 

Plan zarządzania hałasem i wibracjami 

Nie przewiduje się uciążliwości hałasowej na najbliższe 
tereny chronione akustycznie. W związku z tym, nie 
przewiduje się wdrażania planu zarządzania hałasem  
i wibracjami w ramach systemu zarządzania 

Wymóg BAT 
spełniony 
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środowiskowego. W ramach funkcjonowania Zakładu 
przeprowadzane będą okresowo pomiary emisji hałasu 
na stanowiskach pracy, a raz na 2 lata lub przy istotnej 
zmianie w instalacji wykonywane będą pomiary emisji 
hałasu na najbliższych terenach chronionych 
akustycznie. 

BAT 18 

Właściwa lokalizacja urządzeń  
i budynków 

Teren Zakładu jest zlokalizowany w odpowiedniej 
odległości od terenów chronionych akustycznie. 
Najbardziej uciążliwy akustycznie proces 
mechanicznego przetwarzania odpadów prowadzony 
będzie w obiektach zamkniętych. 

Wymóg BAT  

spełniony Środki operacyjne 

Wykorzystywany będzie wyłącznie sprzęt sprawny 
technicznie, niepowodujący nadmiernej emisji hałasu. 
Wykorzystywany sprzęt oraz urządzenia emitujące hałas 
poddawane będą systematycznym przeglądom. Praca 
instalacji, urządzeń oraz wykorzystywanego sprzętu 
mechanicznego odbywać się będzie w porze dziennej. 
Ruch pojazdów dowożących, odbierających odpady, 
transport wewnętrzny prowadzony będzie wyłącznie  
w porze dnia. 

Mało hałaśliwy sprzęt 
Wykorzystywany będzie wyłącznie sprzęt sprawny 
technicznie, poddawany okresowym przeglądom, 
niepowodujący nadmiernej emisji hałasu. 

BAT 19 

Zadaszenie obszarów magazynowania 
i przetwarzania odpadów 

Miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów  
w większości są zadaszone. Odpady kierowane do 
przetworzenia magazynowane będą w zasobniach na 
odpady znajdujących się w halach sortowni, dzięki 
czemu odpady chronione będą przed opadami 
atmosferycznymi co zmniejsza ilość wytwarzanych 
ścieków. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 20 

Oddzielanie fizyczne, np. kraty, sita, 
piaskowniki, separatory tłuszczów, 
rozdzielanie faz oleju i wody lub osadniki 
wstępne. 

Żadne ścieki przemysłowe z terenu Zakładu nie będą 
wprowadzane bezpośrednio do wód i do ziemi. 
Odpady rozładowywane są w zasobni o szczelnej 
posadzce. Hala sortowni odpadów posiada szczelną 
posadzkę. Ścieki technologiczne będą ujmowane 
systemem kanalizacji i odprowadzone zostaną do 
szczelnego zbiornika, z którego nadmiar ścieków 
wywożony będzie do oczyszczalni. Ścieki z części 
komunikacyjnej po podczyszczeniu na osadniku i 
separatorze wraz z wodami opadowymi z dachu 
kierowane będą do zbiornika pełniącego również funkcję 
zbiornika p.poż. Nadmiar wód ze zbiornika (wody czyste) 
odprowadzany będzie do pobliskiego cieku wodnego. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 21 

Środki ochrony 

Zakład posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego oraz operat. p. poż. System ochrony p. poż. 
jest odpowiednio rozwinięty - system hydrantów i gaśnic 
dostosowany do obciążenia ogniowego poszczególnych 
obiektów. 

Zakład posiada system monitoringu wizyjnego i jest 
całodobowo dozorowany. Wymóg BAT 

spełniony 

Zarządzanie emisjami powstającymi  
w wyniku incydentów/awarii 

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie 
sposobu postępowania w przypadku powstania sytuacji 
awaryjnych, tak aby zminimalizować ewentualne 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 

System rejestracji i oceny 
incydentów/awarii 

Wystąpienie sytuacji awaryjnej jest rejestrowane  
w dokumentacji Zakładu. 

BAT 22 

Efektywne wykorzystanie materiałów 
 

Instalacja oraz jej komponenty są zbudowane  
z materiałów bardzo dobrej jakości co minimalizuje ilość 

Wymóg BAT 
spełniony 
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ewentualnych napraw, a także zużycia materiałów. 

BAT 23 

Plan racjonalizacji zużycia energii 

Zużycie energii elektrycznej określane jest pośrednio na 
podstawie ilości przepracowanych motogodzin przez 
poszczególne urządzenia oraz ich mocy. 

Docelowo zostanie opracowany plan racjonalizacji 
zużycia energii. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 24 

Zmaksymalizowanie ponownego 
wykorzystania opakowań w ramach 
planu zarządzania pozostałościami 

Odpady dostarczane będą do przetwarzania luzem lub 
w kontenerach. W związku z powyższym w 
pozostałościach po prowadzonych procesach nie 
występują opakowania, a zatem wymagania te nie mają 
zastosowania. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 25 i BAT 14d 

Techniki ograniczania emisji do 
powietrza pyłów oraz metali zawartych  
w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych 
PCB, w odniesieniu do mechanicznego 
przetwarzania odpadów (należy 
stosować BAT 14d oraz jedną  
z poniższych technik lub ich kombinację) 

Techniki zapobiegania emisjom 
rozproszonym do powietrza,  
w szczególności pyłu, związków 
organicznych i odorów lub jeśli jest to 
niemożliwe ich ograniczania  
- ograniczenie rozprzestrzeniania, 
gromadzenie i przetwarzanie emisji 
rozproszonych 

W przedmiotowej instalacji głównym zanieczyszczeniem 
emitowanym do atmosfery jest pył.  

Proces mechanicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych prowadzony jest i będzie  
w obiekcie/obiektach zamkniętych. Zasobnia na odpady 
komunalne zmieszane, w której odpady będą 
rozładowywane przed przetworzeniem, będzie 
zlokalizowana w obiekcie zamkniętym. Zapobiegnie to 
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zwłaszcza 
pyłowych podczas wyładunku odpadów oraz ich 
załadunku na linię sortowniczą. Miejsca dużego pylenia 
(np. nadawa z rozrywarką worków, sito, rozdrabniacze) 
wyposażone zostaną w odciągi miejscowe kierujące 
zapylone powietrze do jednostki odpylającej (np. 
cyklon). 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 31 i BAT 14d 

Techniki ograniczenia emisji związków 
organicznych do powietrza. 

Odpady rozładowywane i przetwarzane będą  
w obiektach zamkniętych. 

Miejsca dużego pylenia (np. nadawa z rozrywarką 
worków, sito, rozdrabniacze) wyposażone zostaną w 
odciągi miejscowe kierujące zapylone powietrze do 
jednostki odpylającej (np. cyklon).  

W celu ograniczenia emisji związków organicznych do 
powietrza zastosowana zostanie technika adsorpcji lub 
filtra biologicznego. 

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 33 

Informacje dotyczące selekcji odpadów 
dostarczonych do przetworzenia, w celu 
ograniczenia emisji odorów oraz 
poprawy ogólnej efektywności 
środowiskowej 

Selekcja odpadów przeznaczonych do przetwarzania 
prowadzona będzie już na etapie ich odbioru od 
wytwórców tych odpadów, podczas procesu selektywnej 
zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów. Umożliwia 
to redukcję frakcji organicznych znajdujących się  
w niesegregowanych zmieszanych odpadach 
komunalnych, a co za tym idzie zmniejszenie 
potencjalnego oddziaływania poprzez emisję odorów. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
przyjmowane będą w zasobni hali sortowni odpadów  
i na bieżąco poddawane będą przetwarzaniu,  
a wydzielona frakcja ulegająca biodegradacji, kierowana 
jest do stabilizacji tlenowej.  

Wymóg BAT 
spełniony 

BAT 34 

Techniki mające na celu ograniczenie 
emisji zorganizowanych pyłu, związków 
organicznych oraz związków 
zapachowych 

Odpady rozładowywane i przetwarzane będą  
w obiektach zamkniętych. 

Miejsca dużego pylenia (np. nadawa z rozrywarką 
worków, sito, rozdrabniacze) wyposażone zostaną w 
odciągi miejscowe kierujące zapylone powietrze do 
jednostki odpylającej (np. cyklon). 

 

Wymóg BAT 
spełniony 
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BAT 35 

Ograniczenie wytwarzanych ścieków 
oraz zużycia wody 

Miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów  
w większości są zadaszone, dzięki czemu odpady 
chronione będą przed opadami atmosferycznymi co 
zmniejsza ilość wytwarzanych ścieków. 

Ścieki z części komunikacyjnej po podczyszczeniu na 
osadniku i separatorze kierowane będą do zbiornika 
pełniącego również funkcję zbiornika p.poż. 

Zużycie wody będzie na bieżąco monitorowane.  

Wymóg BAT 
spełniony 

 
Ocenia się, że planowana inwestycja będzie w pełni realizować wymagania BAT. 

Zastosowane rozwiązania ograniczające emisje są zgodne w wymaganiami w zakresie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 

 
Dokładny zakres formalny (procedury, system zarządzania) oraz zakresy  

i częstotliwość monitoringu poszczególnych parametrów technologicznych i emisji zostanie 
określony na etapie ubiegania się o zmianę pozwolenia zintegrowanego. 

12. ODNIESIENIE DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH  
Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, podczas badania wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przeanalizować 
również czy inwestycja może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych 
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

Jak wskazano w niniejszym Raporcie ze względu na zastosowane rozwiązania 
ocenia się, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogorszenia aktualnego stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych, ani nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia 
określonych dla nich celów środowiskowych. Działania polegające na rozbudowie 
istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu będą miały charakter 
neutralny – brak znaczącego oddziaływania. 

13. WSKAZANIE CZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE 

OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy obecnym stanie wiedzy na temat 
planowanych rozwiązań, można stwierdzić, że możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia, 
instalacji zawierać się będzie w granicach terenu należącego do Inwestora. W związku  
z powyższym, na tym etapie planowania, nie widzi się konieczności tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania, w myśl art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. 

14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH  
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na okoliczną ludność jest pochodną 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Każde z negatywnych oddziaływań 
na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny jest przenoszone 
automatycznie na człowieka jako użytkownika tych dóbr. Taka zależność powoduje 
powstawanie sytuacji konfliktowych. Konflikty społeczne związane z przedmiotowym 
przedsięwzięciem można podzielić ze względu na ich źródło w następujące grupy: 
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 związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu, 

 związane z emisją odorów, 

 związane z poczuciem zagrożenia mieszkańców (hałas), 

 wynikające z poglądów ekologicznych, 

 związane z niechęcią do zmian w najbliższym otoczeniu. 
 
Na podstawie przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizy oddziaływania 

instalacji i prowadzonych procesów stwierdza się, że dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom 
w zakresie zapobiegania i ograniczania oddziaływania Zakładu oraz prowadzonych 
procesów na środowisko, w tym na okoliczną ludność, eksploatacja instalacji i obiektów  
nie powinna powodować konfliktów społecznych.  

Lokalizacja Zakładu w dużej odległości od terenów zamieszkałych dodatkowo 
minimalizuje potencjalne, negatywne oddziaływanie na okoliczną ludność. 

15. PROPOZYCJE PROWADZENIA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI I EKSPLOATACJI 

LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.  
O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 

NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, 
ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE 

MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 

15.1 Monitoring ilości i jakości ścieków 

Na etapie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ustalony będzie zakres 
monitoringu ilości i jakości ścieków zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT określonymi  
w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 roku, 
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

15.2 Monitoring zanieczyszczeń powietrza 

Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów emisji 
zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października  
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji i ilości pobieranej 
wody (Dz.U. 2018, poz. 1022 z późn. zm.).  

 
Na etapie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ustalony będzie zakres 

monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT 
określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 roku, 
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

15.3 Monitoring emisji hałasu 

Zgodnie z §10 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada  
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji i ilości pobieranej 
wody(Dz.U. 2018, poz. 1022z późn. zm.)okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi 
się dla instalacji, które uzyskały pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, decyzję  
o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku lub dla których zostało wydane pozwolenie 
zintegrowane. Okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się raz na dwa lata. 
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Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z metodyką referencyjną 
prowadzenia pomiarów hałasu zawartą w załączniku 7 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów emisji i ilości pobieranej wody (Dz.U. 2018, poz. 1022z późn. zm.)) lub też  
z aktualnie obowiązującą w tym zakresie metodyką referencyjną. 

16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 

LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY JAKIE NAPOTKANO PODCZAS OPRACOWANIA 

RAPORTU 

Opracowując niniejszy Raport nie napotkano na istotne trudności wynikające  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy z uwagi na typowość 
przedsięwzięcia, a także zastosowanie powszechnie stosowanych i sprawdzonych 
technologii. 

  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko                                                                                                             

 

 

68 
 

17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiot cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, 
Gmina Kietrz”.Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu planowanego 
przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania pod względem wpływu przyjętych rozwiązań 
na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. 

 
Podstawa formalno-prawna 

Inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla której raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany. 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
 Aktualnie działalność prowadzona jest na terenie Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Dzierżysławiu, na działce nr 17/5, będącej własnością Gminy Kietrz. Naprzód 
Sp. z o.o. w Rydułtowach dysponuje nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy 
nieruchomości. Planowane przedsięwzięcie w przeważającej większości zlokalizowane 
zostanie na działce ewidencyjnej nr 17/6, przy północnej granicy działki nr 17/5. 
 
Opis aktualnego zagospodarowania Zakładu 
 Na terenie Zakładu w Dzierżysławiu znajduje się m.in.: instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów 
zielonych selektywnie zebranych, instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych  
i przetwarzania gruzu. 

Opis planowanego przedsięwzięcia 
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowej hali sortowni odpadów wraz  

z linią technologiczną do prowadzenia mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów, która 
będzie stanowiła uzupełnienie/rozbudowę istniejącego ciągu technologicznego instalacji. 
Poza halą sortowni odpadów, planuje się realizację następujących obiektów: wiata 
magazynowa, magazyn preRDF/RDF, zbiorniki wód opadowych (odrębny dla wód 
opadowych „czystych” i „brudnych”), place i drogi technologiczne, waga najazdowa, 
instalacja odgazowania składowiska odpadów z kogeneracją o wydajności 1 MW. Ilość 
odpadów kierowanych do przetwarzania w ciągu roku w instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów nie ulegnie zmianie (wydajność instalacji pozostanie 
na tym samym poziomie), natomiast wnioskuje się o zwiększenie wydajności instalacji do 
biologicznego przetwarzania odpadów zielonych selektywnie zebranych z obecnych  
5 000 Mg/rok na 7 000 Mg/rok. Inwestycja wynika z konieczności dostosowania do stale 
zmieniającego się strumienia odpadów oraz zmian legislacyjnych w polskim systemie 
gospodarki odpadami. 
 

Przebieg procesu sortowania 

W docelowym etapie inwestycji, frakcja odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie trafi do magazynu w nowej hali sortowni. Tam zostanie podana na nadawę  
z rozrywarką worków i sito. Frakcja >300 mm kierowana będzie do kabiny sortowniczej 
(wydzielenie odpadów surowcowych) i kolejno na prasę belującą. Frakcja <300 mm zostanie 
skierowana na szereg urządzeń technologicznych raz kolejno do kabin/kabiny sortowniczej, 
gdzie zostaną wybrane odpady surowcowe i dalej na prasę belującą. Odpady komunalne 
zmieszane, frakcja nadsitowa z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpady po 
biologicznym suszeniu będą dostarczane jak dotychczas do istniejącej hali sortowni skąd 
będą mogły być podawane poprzez dwie nadawy: jedną umożliwiającą odsianie frakcji 
<80(100)mm na sicie, drugą bez podawania odpadów na sito 80(100) mm. Frakcja 
podsitowa skierowana zostanie do istniejącego magazynu odpadów przewidzianych do 
biologicznego przetwarzania i dalej do części biologicznej instalacji .Frakcja nadsitowa trafi 
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na linię sortowania w nowej hali przed sito i następnie będzie przetwarzana jak odpad 
selektywnie zbierany lub będzie przetwarzana dalej w hali istniejącej. 
 
Etapowanie przedsięwzięcia 
 Zakłada się realizację inwestycji etapowo, gdzie etapem końcowym będzie instalacja 
opisana w rozdziale 4.1, a w zależności od możliwości finansowania przedsięwzięcia linia 
doposażana będzie sukcesywnie w coraz więcej urządzeń. 

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające  
z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia 

Emisja ścieków 
Faza realizacji przedsięwzięcia 
Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki sanitarne. Pracownicy 

wykonujące prace korzystać będą z istniejącego zaplecza sanitarnego Zakładu lub z toalet 
przenośnych, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków przez uprawnione 
podmioty. 

 
Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
W związku z eksploatacją instalacji powstawać będą ścieki deszczowe, ścieki 

technologiczne oraz ścieki sanitarne. Ścieki te będą zagospodarowywane w sposób 
bezpieczny w stosunku do środowiska naturalnego. 
 

Emisja hałasu 
Faza realizacji przedsięwzięcia 
Hałas powstający na etapie realizacji będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym  

i ustąpi po zakończeniu robót. Odpowiednia organizacja robót i właściwy stan techniczny 
stosowanych maszyn i pojazdów pozwolą ograniczyć uciążliwość akustyczną realizowanego 
przedsięwzięcia.  

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
Analizowana instalacja zlokalizowana będzie w istniejącej hali sortowni, która stanowi 

źródło hałasu typu budynek. W związku z planowaną instalacją nie pojawią się żadne nowe 
źródła hałasu poza halą sortowni. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu 

objętego projektem. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i zakończy się wraz z 
zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. 
 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
Przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne wykazała, że 

dotrzymane będą standardy jakości powietrza poza terenem, do którego wnioskodawca ma 
tytuł prawny. Szczegółowa analiza zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego 
opracowania. 

Wytwarzanie odpadów 
Faza realizacji przedsięwzięcia 
W ramach realizacji przedsięwzięcia wytwarzane są odpady związane  

z wykorzystywanym sprzętem mechanicznym oraz eksploatacją obiektów i urządzeń 
wykorzystywanych na potrzeby Zakładu.  

 
Faza eksploatacji przedsięwzięcia 
W ramach eksploatacji planowanej instalacji będą powstawać odpady wymienione  

w tabeli 4.4. 
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Informacja o różnorodności biologicznej, wykorzystaniu zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody, powierzchni ziemi 
 Oddziaływanie na glebę i ziemię, będzie występowało na etapie budowy, w postaci 
bezpośredniej ingerencji w powierzchnię ziemi poprzez zbudowanie na niej nowej hali oraz 
pozostałych elementów przedsięwzięcia. Pozostałe zasoby naturalne nie będą 
wykorzystywane, a realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie na terenie działki 
przylegającej do istniejącego Zakładu, którego teren jest już przekształcony inwestycyjnie.  

Informacja o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 
Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost zainstalowanej mocy 

Zakładu o ok. 1100 kW przy jego kompletnym umaszynowieniu. Wymusza to konieczność 
realizacji zwiększenia mocy przyłączeniowej o dodatkowe 100 kW do 200 kW w ramach 
niniejszej inwestycji. 
  
Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 
W ramach inwestycji, ze względu na konieczność połączenia z istniejącą częścią 

Zakładu konieczne będą prace demontażowe (ogrodzenie) i rozbiórkowe (uzbrojenie terenu, 
w miejscu przeznaczonym pod inwestycję, makroniwelacja terenu). 
 
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych budowlanych, w tym 
ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Zakład, w obrębie którego zostaną zrealizowane planowane inwestycje nie stanowi 
„Zakładu o zwiększonym ryzyku” oraz „Zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej”, w związku z tym nie stwarza on zagrożenia wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 

 
Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
Budowa geologiczna i hydrogeologia 
 Przypowierzchniową warstwę gruntu, w rejonie Zakładu, tworzą lessy i gliny 
lessopodobne zlodowacenia Odry. Osady piaszczyste lokalnie posiadają domieszki frakcji 
pylastej i ilastej. Zwierciadło wody podziemnej w roku 2014 stabilizowało się na rzędnych od 
264,0 m n.p.m. Teren całej gminy Kietrz położony jest poza obszarami Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych. Najbliżej terenu Zakładu przebiega granica GZWP nr 332 Zbiornik 
Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka.  

Morfologia i hydrogiafia 
 Wieś Dzierżysław położona jest na terenie mezoregionu Płaskowyż Głubczycki 
(318.58). Stanowi on wysoko wyniesioną równinę lessową o średnich rzędnych  
235 - 260 m n.p.m. porozcinaną głębokimi dolinkami rzecznymi. W rejonie lokalizacji Zakładu 
charakterystyczną cechą geomorfologii jest występowanie rzeźby terenu szeroko 
pagórkowatej. Teren nie został określony jako zagrożony podtopieniem. 

Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 
Rozpatrując jednolite części wód powierzchniowych analizowany teren znajduje się  

w granicach następujących jednostek: Rozumicki Potok oraz Troja do Morawy włącznie. 
Rozpatrując jednolite części wód podziemnych analizowany teren znajduje się w granicach 
następujących jednostek: PLGW6000141, dorzecze Odry, Region Górnej Odry, RZGW 
Gliwice, o dobrym stanie ilościowym oraz słabym stanie chemicznym wód. Obszar 
przedsięwzięcia położony jest poza granicami występowania udokumentowanych Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych.  
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Obszary chronione 

 W bezpośrednim otoczeniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
nie występują obszary i obiekty przyrodnicze podlegające ochronie. W pobliżu Zakładu 
znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Góra Gipsowa” i „Rozumice”. W bezpośrednim 
sąsiedztwie Zakładu nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. Ponadto 
inwestycja nie znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego. 
 

Warunki glebowe 
Zakład od strony północnej, zachodniej i południowej sąsiaduje z terenami 

o przeznaczeniu rolniczym. Od strony wschodniej z drogą gminną, za którą znajdują się pola 
uprawne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane zostało  
w byłym wyrobisku eksploatacyjnym żwiru. 

Krajobraz 
Zakład jest umiejscowiony jest w typowym krajobrazie o charakterze rolniczym.  

W jego sąsiedztwie dominują pola uprawne i lasy. Na terenie Zakładu znajdują się budynki  
i obiekty budowlane Zakładu (w tym: hale, boksy, wiaty, składowisko odpadów).  

Warunki klimatyczne 
Większą łagodność warunków klimatycznych gmina zawdzięcza położeniu w 

obniżeniu Bramy Morawskiej, dokąd podczas ogólnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza 
dociera słabo modyfikowane przez wpływy górskie Sudetów i Karpat Wschodnich ciepłe 
powietrze śródziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantyckie z północnego. 

 
Informacja na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się  
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem 

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego już Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w Dzierżysławiu. Rozbudowa Zakładu o nową halę sortowni 
wraz z linią technologiczną do przetwarzania odpadów oraz modernizacja linii w hali 
istniejącej pozwoli na usprawnienie procesu sortowania i niezależne sortowanie odpadów 
komunalnych zmieszanych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, które będzie 
mogło odbywać się w tym samym czasie, bez mieszania się strumieni odpadów 
.Oddziaływania skumulowane związane będą ze wspólnym (połączonym) oddziaływaniem 
infrastruktury istniejącej Zakładu oraz planowanej instalacji na m.in. powietrze atmosferyczne 
czy klimat akustyczny. 

 
Opis analizowanych wariantów, porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na 
środowisko wraz z określeniem ich przewidywanego oddziaływania na środowisko  

Wariant „zerowy” - w przypadku braku realizacji planowanego przedsięwzięcia, 
Zakład będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Spowoduje to niewykorzystanie 
potencjału przetwarzania odpadów. Efektywność przetwarzania tych odpadów zostanie na 
tym samym poziomie. Skutkiem tego może być brak możliwości osiągnięcia przez gminę 
odpowiednich poziomów odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów. 
 
 Wariant lokalizacyjny - przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego już 
Zakładu i jest ściśle powiązana z procesami przetwarzania odpadów prowadzonymi  
w tym obiekcie. W związku z powyższym wariantu lokalizacyjnego nie rozpatrywano. 
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Wariant inwestycyjny 
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowej hali sortowni odpadów wraz  

z linią technologiczną do prowadzenia mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów  
w procesie odzysku R12, która będzie stanowiła uzupełnienie/rozbudowę istniejącego ciągu 
technologicznego instalacji. Nowa hala sortowni odpadów będzie zlokalizowana 
bezpośrednio przy hali istniejącej, tak aby możliwe było połączenie istniejącego (po 
modernizacji)  
i planowanego ciągu sortowania odpadów. Opis wariantu inwestycyjnego znajduje się  
w rozdziale 4.1. 

 
Wariant alternatywny 
Jako wariant alternatywny, proponuje się inne rozwiązanie dotyczące doboru 

urządzeń w linii technologicznej. 
Przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów 

Przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów przedstawia 
Tabela 7.1. 
 
Przewidywane oddziaływanie na środowisko wybranego wariantu wraz ze wskazaniem 
możliwości i sposobów zapobiegania oraz zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko 

 Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia 
 
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu, będzie wiązała się  

z prowadzeniem prac budowlanych. Podczas wykonywanych prac uwzględnione będą 
wymogi ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym 
hałasem, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb. W związku z powyższym stwierdza się 
brak oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne na etapie realizacji inwestycji. 

 Oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 
 
Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

Inwestycja, w postaci modernizacji Zakładu, nie będzie oddziaływać na wody 
powierzchniowe i podziemne 

 
Wpływ na dostępność do złóż kopalin 

Zakład nie jest zlokalizowany w obrębie złóż kopalin, obszarów lub terenów 
górniczych. Na potrzeby eksploatacji Zakładu nie przewiduje się wydobycia surowców 
mineralnych. 

 
Oddziaływanie na gleby, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 

Oddziaływanie na glebę i ziemię będzie występowało głównie na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. Podczas fazy eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania na gleby. 
Analizowany teren położony jest poza obszarem podatnym na ruchy masowe ziemi, zatem 
potencjalne oddziaływanie z tym związane jest minimalne. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
Szczegółowa analiza znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Raportu. 

Oddziaływanie akustyczne oraz wibracje 
Szczegółowa analiza znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Raportu. 

  
Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz formy wymienione 
w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000 oraz korytarze 
ekologiczne 
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Obszar przedsięwzięcia nie jest obecnie terenem o wybitnych walorach 
przyrodniczych i nie zajmuje terenów istotnych dla ochrony krajobrazu i realizacji celów 
ochrony obszarów Natura 2000. Teren nie jest też istotnym fragmentem korytarzy 
ekologicznych lub siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Nie stwierdzono możliwości 
bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania inwestycji na znajdujące się w otoczeniu 
przedsięwzięcia obszarowe formy ochrony przyrody i pomniki przyrody. 
 
Oddziaływanie na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy 

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego Zakładu na terenie dedykowanym 
do prowadzenia procesów gospodarowania odpadami. W zakresie modernizacji Zakładu 
większość prac zostanie wykonana w nowej hali, która będzie przylegać do hali istniejącej.  
Oddziaływanie na krajobraz zatem nie będzie występowało. 

 
Oddziaływanie na dobra materialne 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na dobra materialne – eksploatacja nowej 
linii technologicznej oraz pozostałych planowanych elementów Zakładu, a także ich 
oddziaływanie zawierać się będzie w terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
w Dzierżysławiu. 

Oddziaływanie na zabytki i obszary zabytkowe 
Na terenie Zakładu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują zabytki  

i inne obiekty chronione oraz obszary dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym 
eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy. 

Oddziaływanie w przypadku wystąpienie poważnej awarii, w tym poważnej awarii 
przemysłowej oraz katastrofy naturalnej i budowlanej 

Przedmiotowy Zakład nie stanowi „Zakładu o zwiększonym ryzyku” oraz „Zakładu  
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”, w związku z tym nie stwarza on 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Oddziaływanie na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne  
z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

Z uwagi na rodzaj, wielkość oraz lokalne oddziaływanie instalacji i obiektów 
przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat i zmiany klimatu. Skala  
i zakres zidentyfikowanych emisji, powstających w związku z eksploatacją instalacji i 
obiektów, nie wskazują na możliwość wpływu zanieczyszczeń na różnorodność biologiczną. 

 
Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 

W Tabeli 8.3 została określona odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe. 
 
Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Zakład, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie położony jest 
około 700 m od granicy Polsko-Czeskiej. Ze względu na lokalne oraz krótkotrwałe 
oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia, można stwierdzić, że 
oddziaływanie transgraniczne nie będzie występowało. 
 
Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

W ramach inwestycji, ze względu na konieczność połączenia z istniejącą częścią 
Zakładu konieczne będą prace demontażowe (ogrodzenie) i rozbiórkowe (uzbrojenie terenu, 
w miejscu przeznaczonym pod inwestycję, makroniwelacja terenu). Dodatkowo w ramach 
inwestycji należy przewidzieć częściową ingerencję w obiekt istniejącej hali sortowni. 
Konieczne będzie wykonanie otworów technologicznych na ścianie łączącej oba obiekty. 
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Gospodarka odpadami 
Planowane procesy technologiczne w każdym z wariantów umożliwią uzyskanie 

wysokich poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych, które 
zostaną skierowane do dalszego przetworzenia. Realizacja inwestycji przyczyni się do 
realizacji idei funkcjonowania gospodarki w obiegu zamkniętym, gdzie większość odpadów 
jest ponownie wykorzystywana.  

 
Uwarunkowania ekonomiczne 

Korzyści płynące z zwiększenia mocy przerobowych i efektywności przetwarzania 
odpadów umożliwią uzyskanie długoterminowych efektów oraz zwiększenie 
konkurencyjności Zakładu. 

 
Stosowanie danej technologii lub substancji 

Stosowana będzie technologia spełniająca wymagania BAT oraz wymagania art. 143 
ustawy Prawo ochrony środowiska, które określają m.in. sposób minimalizacji oddziaływania 
technologii na środowisko. Odniesienie do stosowanej technologii i substancji przedstawiono 
w rozdziale 11. 
 
Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi 

Głównym aspektem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na okoliczną ludność 
mogą być zanieczyszczenia powietrza w tym odory, a także postrzeganie krajobrazu. Należy 
podkreślić, że inwestycja prowadzona jest na terenie Zakładu, gdzie już prowadzone są 
procesy gospodarowania odpadami, a nowe obiekty będą się komponować się z pozostałymi 
obiektami Zakładu. Planowana inwestycja jedynie umożliwi osiągnięcie wyższego poziomu 
skuteczności prowadzonego procesu przetwarzania odpadów. 
 
Wzajemne oddziaływania między elementami środowiska 

Biorąc pod uwagę śladowe przewidywane emisje i bardzo niewielkie oddziaływanie 
na środowisko podczas realizacji inwestycji oraz normalnej pracy instalacji przewiduje się, że 
wszelkie oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania między elementami środowiska, 
będą minimalne. 

 

 Oddziaływanie na etapie likwidacji 
Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja 

pyłów związana z ewentualną rozbiórką budynków, placów i dróg oraz transportem 
powstałych w związku z rozbiórką odpadów. Oddziaływanie w zakresie emisji substancji do 
powietrza oraz emisji hałasu na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie zbliżone do 
oddziaływań na etapie budowy. 

 
Zastosowane przez wnioskodawcę metody prognozowania oraz opis przewidywanych 
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, 
stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, 
wykorzystywania zasobów środowiska i emisji 

W niniejszym rozdziale wskazano czy analizowana inwestycja wiązać się będzie ze 
szczególnym oddziaływaniem mającym charakter: bezpośredni, pośredni, wtórny, 
skumulowany, krótko-, średnio- i długoterminowy, stały i chwilowy. Oddziaływania te zostały 
określone, biorąc pod uwagę dane literaturowe, informacje o oddziaływaniu analogicznych 
obiektów, a także wyniki analiz podsumowanych w poprzednich rozdziałach niniejszego 
Raportu. 
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Działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszary, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000 oraz 
ciągłość korytarzy ekologicznych wraz z oceną ich skuteczności na etapie realizacji, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Oddziaływanie obiektu na środowisko po przeprowadzeniu planowanej modernizacji 
Zakładu w stosunku do stanu obecnego ulegnie poprawie, m.in. poprzez minimalizację 
odpadów kierowanych na składowisko, dzięki wysortowaniu ze strumieni odpadów 
wartościowych ekonomicznie frakcji surowcowych i przeznaczenie pozostałości po 
sortowaniu do produkcji paliwa alternatywnego. 

 
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o 
których mowa w art. 143 Prawo ochrony środowiska 

Analiza przedmiotowej inwestycji wykazała, że projektowane rozwiązania spełniają 
wymagania najlepszych dostępnych technik. 

 
 
 

Odniesienie do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Jak wskazano w niniejszym Raporcie ze względu na zastosowane rozwiązania 
ocenia się, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogorszenia aktualnego stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych, ani nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia 
określonych dla nich celów środowiskowych. Działania polegające na rozbudowie 
istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu będą miały charakter 
neutralny – brak znaczącego oddziaływania. 
 
Wskazanie czy dla przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy obecnym stanie wiedzy na temat 
planowanych rozwiązań, można stwierdzić, że możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia, 
instalacji zawierać się będzie w granicach terenu należącego do Inwestora. W związku  
z powyższym, na tym etapie planowania, nie widzi się konieczności tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania, w myśl art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. 
 
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

Na podstawie przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizy oddziaływania 
instalacji i prowadzonych procesów stwierdza się, że dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom 
w zakresie zapobiegania i ograniczania oddziaływania Zakładu oraz prowadzonych 
procesów na środowisko, w tym na okoliczną ludność, eksploatacja instalacji i obiektów  
nie powinna powodować konfliktów społecznych. Lokalizacja Zakładu w dużej odległości od 
terenów zamieszkałych dodatkowo minimalizuje potencjalne, negatywne oddziaływanie na 
okoliczną ludność. 

Propozycje prowadzenia monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie budowy i eksploatacji, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000 oraz 
korytarze ekologiczne oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, 
które mogą mieć znaczenie dla ustalania obowiązków w tym zakresie 

 Monitoring ilości i jakości powstających i odprowadzanych ścieków 
  Na etapie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ustalony będzie zakres 
monitoringu ilości i jakości ścieków zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. 
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 Monitoring w zanieczyszczeń powietrza 
Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów emisji 

zanieczyszczeń. 
 

 Monitoring emisji hałasu 
Okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się raz na dwa lata.Badania 

powinny być przeprowadzone zgodnie z metodyką referencyjną prowadzenia pomiarów 
hałasu zawartą w załączniku 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji i ilości pobieranej 
wody (Dz.U. 2018, poz. 1022z późn. zm.) lub też z aktualnie obowiązującą w tym zakresie 
metodyką referencyjną. 
 
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej 
wiedzy jakie napotkano podczas opracowania raportu 

Opracowując niniejszy Raport nie napotkano na istotne trudności wynikające  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy z uwagi na typowość 
przedsięwzięcia, a także zastosowanie powszechnie stosowanych i sprawdzonych 
technologii. 
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18. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) 

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

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2018, poz. 1022z późn. zm.) 

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

odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020, poz. 55,) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1396 

z późn. zm.) 

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 701 z późn. zm.). 

 
Opracowania: 
 
7. Koncepcja Techniczno – technologiczna rozbudowy ZZO w Dzierżysławiu, proGEO  
sp. z o.o., Wrocław, listopad 2019 r. 
 
Strony Internetowe, w tym mapy umieszczone na stronach Internetowych: 

8. Geoportal: http://geoportal.gov.pl/ 

9. Geoserwis GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

10. Korytarze ekologiczne: http://mapa.korytarze.pl/ 

11. Hydroportal publikujący mapy zagrożenia powodziowego: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

12. Mapy Google: https://www.google.pl/maps 

13. http://baza.pgi.gov.pl/ 

14. https://geolog.pgi.gov.pl/ 

15. https://mjwp.gios.gov.pl/ 

 
Dokumentacje: 

16. Program Ochrony Środowiska dla gminy Kietrz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 
2018-2021, Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, Kietrz 2013, 

 
Pozwolenia i decyzje: 

17. Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 3 lipca 2019r. znak:   
DOŚ-III.7222.78.2018.JW). 
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1. Mapa zagospodarowania terenu. 

2. Analiza akustyczna. 

3. Analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne. 

4. Schemat blokowy sortowni odpadów. 

 
 


