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27. Lokalizacja punktów pomiarowych emisji hałasu na granicy terenów podlegających
ochronie akustycznej
28. Wielkości emisji maksymalnej (chwilowej kg/h oraz rocznej Mg/rok) z placu budowy
przy spalaniu paliw.
29. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %
30. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %
31. Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu
32. Wartości odniesienia i poziom tła zanieczyszczeń
33. Udział powierzchni pojazdów w lakierowaniu
34. Obliczenie rocznej powierzchni pojazdów pokrywanej w lakierowaniu 100 000
pojazdów
35. Wyliczenie standardu emisji LZO z lakierni przy rożnej konfiguracji produkcji
36. Emisja LZO z wydziału lakierni – procesy podstawowe
37. Emisja LZO z wydziału lakierni – procesy pomocnicze
38. Wyliczenie standardu emisyjnego z wydziału lakierni na bazie bilansu emisji LZO
przy produkcji 100 000 poj./rok i 20 poj./h
39. Wyliczenie i sprawdzenie standardu emisji LZO z wydziału budowy karoserii
40. Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru małych poprawek lakierniczych
41. Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru dużych poprawek lakierniczych w kabinie
42. Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru czyszczenia powierzchni przed montażem
kokpitów
43. Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru wklejania szyb
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44. Sprawdzenie standardu emisji LZO dla sumy emisji z wszystkich obszarów zakładu
45. Przewidywany rodzaj i skład stosowanych wyrobów lakierniczych w projektowanym
zakładzie
46. Emisja LZO z linii KTL
47. Emisja LZO z suszarki KTL
48. Emisja LZO z linii PVC
49. Emisja LZO z suszarki PVC
50. Emisja LZO ze stanowiska szlifowania oraz kontroli nakładania gruntu reaktywnego
KTL – poprawki KTL
51. Emisja LZO z linii międzywarstwy wypełniającej (Füller)
52. Emisja LZO z suszarki międzywarstwy wypełniającej (Füller)
53. Emisja LZO z kabiny poprawek w wodorozcieńczalnej warstwie wypełniającej
Füllera
54. Emisja LZO z linii BC
55. Emisja LZO suszarki pośredniej BC1
56. Emisja LZO z suszarki pośredniej BC2
57. Emisja LZO z linii CC
58. Emisja LZO z suszarki warstw wierzchnich CC1
59. Emisja LZO z suszarki warstw wierzchnich CC2
60. Emisja LZO z linii klejenia usztywniającego
61. Emisja LZO ze Spot –Repair - kabiny poprawek lakierniczych BC i CC
62. Emisja LZO z wydziału budowy karoserii 62
63. Emisja LZO z wydziału montażu - z obszaru małych poprawek lakierniczych
64. Emisja LZO z wydziału montażu - z obszaru (kabiny) dużych poprawek lakierniczych
65. Emisja LZO z wydziału montażu – z obszaru wklejania szyb
66. Emisja LZO z wydziału montażu – z obszaru montażu kokpitów
67. Emisja LZO z wydziału budowy samochodów specjalnych - BUS
68. Przewidywane moce cieplne źródeł spalania paliw
69. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających ze
spalania paliw
70. Parametry źródeł energetycznego spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z
budynku mediów
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71. Wielkość sumaryczna z kotłów budynku mediów
72. Parametry technologicznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z
lakierni
73. Parametry technologicznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z
lakierni
74. Parametry energetycznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z lakierni
75. Parametry energetycznych i technologicznych

źródeł spalania gazu ziemnego i

wielkości emisji z budynku wydziału budowy karoserii
76. Sumaryczna wielkość emisji z budynku wydziału budowy karoserii
77. Parametry energetycznych

źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z

budynku wydziału montażu
78. Sumaryczna wielkość emisji z budynku wydziału montażu
79. Parametrów energetycznych

źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z

budynku wielofunkcyjnego - Pilothala, TC i Spine
80. Wskaźniki emisji z procesów spawania
81. Zużycie materiałów spawalniczych na wydziale budowy karoserii
82. Udział metalu ciężkiego w pyle zawieszonym
83. Wielkości emisji z procesów spawania na wydziale budowy karoserii
84. Wielkość emisji metali z procesów spawania na wydziale budowy karoserii
85. Zużycie materiałów spawalniczych w hali pilotażowej
86. Wielkość emisji z poszczególnych procesów i operacji oraz emisja łączna godzinowa i
roczna emitowanych zanieczyszczeń z hali pilotażowej :
87. Emisja metali z hali pilotażowej
88. Wielkość emisji ze stanowisk prób silników w kabinach rolkowych
89. Wielkość emisji z poruszających się pojazdów na wydziale montażu
90. Wielkość

emisji

z

pojazdów

ciężarowych

poruszających

się

po

terenie

projektowanego przedsięwzięcia
91. Schemat ruchu pojazdów osobowych
92. Wielkość emisji z pojazdów osobowych spalających benzynę poruszających się po
terenie projektowanego przedsięwzięcia.
93. Wielkość emisji z pojazdów osobowych spalających ON poruszających się po terenie
projektowanego przedsięwzięcia
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94. Wielkość sumarycznej emisji z pojazdów osobowych poruszających się po terenie
projektowanego przedsięwzięcia
95. Wielkość emisji z lokomotywy
96. Zestawienie środków transportu wewnętrznego
97. Wielkość emisji z wózków widłowych z całego zakładu
98. Wielkość emisji z wózków widłowych na Wydziale Montażu (18 % całości)
99. Wielkość emisji z wózków widłowych na Wydziale karoserii (9 % całości)
100. Wielkość emisji z wózków widłowych z Centrum dostaw (73 % całości)
101. Wielkość emisji z pojazdów nowych poruszających się po torze testowym
102. Wielkość emisji z pojazdów nowych poruszających się po drogach projektowanego
przedsięwzięcia
103. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
104. Lokalizacja punktów obliczeniowych hałasu
105. Wartość poprawki ∆LN w zależności od geometrii źródła i odległości punktu
pomiarowego.
106. Charakterystyka źródeł hałasu w czasie wykonywania prac budowlanych przyjętych
do obliczeń
107. Przyjęte do obliczeń wartości poziomów mocy akustycznej pojazdów obsługujących
budowę
108. Dane do obliczeń akustycznych dla ruchu pojazdów ciężarowych w porze dziennej i
nocnej na etapie budowy
109. Poziom emisji hałasu w okresie budowy w punktach obserwacji
110. Charakterystyka źródeł hałasu typu budynek
111. Równoważny poziom mocy akustycznej punktowych źródeł hałasu.
112. Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu stacji trafo i chłodni
113. Poziomy mocy akustycznej pojazdów przyjęty do obliczeń
114. Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężarowych
115. Poziom mocy akustycznej pojazdów osobowych
116. Dane do obliczeń akustycznych dla pojazdów osobowych, ciężarowych, pociągów i
pojazdów obsługi wewnętrznej w porze dziennej i nocnej
117. Poziom emisji hałasu w okresie eksploatacji zakładu w wytypowanych punktach
obliczeniowych
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118. Rodzaje przewidzianych odpadów i sposób ich magazynowania na etapie realizacji
119. Przewidywane metody gospodarowania odpadami wytworzonymi na etapie budowy
120. Prognozowana szacunkowa ilość powstających odpadów w fazie realizacji
inwestycji
121. Przewidywane ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji zakładu
122. Charakterystyka wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, skład i sposoby
gospodarowania na etapie eksploatacji
123. Charakterystyka wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne, skład i sposoby
gospodarowania na etapie eksploatacji
124. Prognozowana szacunkowa ilość powstających odpadów w fazie likwidacji
inwestycji
125. Bilans wody i ścieków
126. Szacunkowy bilans ścieków deszczowych
127. Sprawdzenie zaliczenia zakładu VW do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej
128. Zestawienie oddziaływań w zależności od rodzaju i komponentu środowiska
129. Zestawienie stosowanych w instalacji lakierni metod ochrony powietrza z
wymogami BAT
130. Zestawienie stosowanych w instalacji energetycznego spalania gazu metod ochrony
powietrza z wymogami BAT
131. Zestawienie stosowanych w instalacji lakierni metod ochrony przed hałasem.
132. Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod ograniczenia uciążliwości
przed odpadami zgodnie z wymogami BAT
133. Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod ograniczenia uciążliwości
gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z wymogami BAT
134. Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod efektywnej gospodarki
materiałowo-surowcowej zgodnie z wymogami BAT
135. Zestawienie projektowanych w lakierni metod efektywnej gospodarki energetycznej
zgodnie z wymogami BAT.
136. Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod bezpiecznej gospodarki
substancjami niebezpiecznymi zgodnie z wymogami BAT
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137. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania okresowych pomiarów emisji do
powietrza.

SPIS RYCIN:
1. Schemat ruchu pojazdów dostawczych na terenie VW
2. Przykład wagonów do transportu samochodów
3. Przykładowe pojazdy wykorzystywane do transportu wewnętrznego
4. Prace robotów przy spawaniu karoserii w fabryce VW
5. Nadwozie w wannie procesowej lakierni
6. Lakierowanie nadwozia w kabinie lakierniczej
7. Ręczny natrysk lakieru
8. Proces suszenia nadwozi w suszarce
9. Widok linii montażu
10. Widok wnętrza hali pilotażowej
11. Przykłady rozwiązań samochodów z zabudową specjalną
12. Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd nr 61
13. Róża wiatrów charakterystyczna dla terenu inwestycji
14. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów siedliskowych NATURA 2000
15. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów ptasich NATURA 2000
16. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionego krajobrazu
17. Lokalizacja inwestycji na tle parków krajobrazowych
18. Przykładowa analizowana koncepcja zagospodarowania terenu zakładu
19. Zakres analizy szorstkości terenu
20. Układ izofon 40 dB (kolor zielony) i 45 dB (kolor niebieskie) wzdłuż linii kolejowej
281

SPIS SCHEMATÓW:
1. Schemat poglądowy wydziału budowy karoserii
2. Schemat poglądowy wydziału lakierni
3. Schemat procesu technologicznego w lakierni
4. Schemat podczyszczalni ścieków w lakierni
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5. Schemat poglądowy wydziału montażu i wykańczania
6. Schemat emisji i emitorów LZO z lakierni

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:
VW - Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – Inwestor
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
WSAG - Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej
WSSE - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest Park"
PWIK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni
IPPC - instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
VBH - linia odtłuszczająco –fosforanująca w lakierni
KTL – kataforetyczna linia do nakładania pierwszej warstwy lakieru w lakierni
BC 1 i BC2 – linie lakieru bazowego w lakierni
CC1 i CC2 – linie lakieru nawierzchniowego w lakierni
HRK - kabina konserwacji przestrzeni zamkniętych w lakierni
BUS – wydział budowy(wykańczania) samochodów z zabudową specjalną
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1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego
przedsięwzięcia „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni”
stanowiący załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tekst jednolity ze zmianami).
Inwestorem jest:
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
ul. Warszawska 349
61-060 Poznań
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim, powiecie
wrzesińskim, w granicach gminy Września, na działkach o numerach ewidencyjnych
wymienionych w tabeli 1, w obrębach ewidencyjnych: Chocicza Mała, Białężyce,
Obłaczkowo, Grzymysławice. Poglądowe rysunki i mapę lokalizacji przedsięwzięcia ilustruje
zał. 1 i 2. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji VW
wynosi 220,4551 ha. Obecnie przewiduje się zajęcie fragmentu przedmiotowego terenu.
Pozostały obszar, aktualnie niezainwestowany, stanowić będzie rezerwę pod przyszłą
rozbudowę zakładu.
Inwestycja realizowana będzie w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
"Invest Park", w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wrzesińska Strefa
Aktywności Gospodarczej powstała na mocy Uchwały Nr XXIX/347/2014 Rady Miejskiej
we Wrześni z dnia 12 lutego 2014r. Do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest
Park" przedmiotowe tereny zostały włączone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 572).
W ramach projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i niniejszym raportem, zgodnie Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tekst
jednolity ze zmianami), przewiduje się realizację zarówno przedsięwzięć mogących zawsze
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znacząco oddziaływać na środowisko, jak i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.
Tabela 1
Zestawienie ewidencji działek objętych inwestycją VW
Lp.
Numery działek
Powierzchnia terenu (ha)
1
27/12
0,3227
2
11/1
0,2855
3
11/8
3,8139
4
16/4
2,8364
5
39/7
0,0017
6
22/2
6,8172
7
18
8,2258
8
49/3
2,4072
9
51/3
4,7653
10
51/2
2,9473
11
52
8,9173
12
19
1,8574
13
55
1,2001
14
57
3,1071
15
54
0,1020
16
53
0,3974
17
56
0,2621
18
20
0,2584
19
23/4
0,1548
20
50/3
0,2423
21
41/3
0,0070
22
14
2,7789
23
15/2
3,8898
24
11
5,5164
25
8/1
2,2295
26
8/3
12,9596
27
4
8,1011
28
3/3
4,3120
29
13
0,1532
30
16/2
0,5541
31
12
0,3869
32
7/1
0,2429
33
7/3
2,1173
34
3/2
1,9300

Obręb ewidencyjny
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Chocicza Mała
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

122/9
130/26
130/17
132/2
132/1
130/24
130/22
130/13
130/3
102/15
102/7
2
129
131
127
17/4
17/3
17/9
9/2
9/3
121/7
121/8
121/4
121/5
130/14
44
42/11
42/9
39/1
40/1
42/6
42/7
40/6
42/5
42/10
52
53/4
53/1
51/2
45/4
55/1
50

0,6058
29,8386
12,1967
0,7531
0,8197
1,0419
0,3113
0,8419
0,2234
0,4559
1,9587
0,0643
0,0898
0,1721
0,0468
0,2058
0,0194
0,0637
0,0225
0,0726
0,0019
0,0660
0,0088
0,0233
0,0047
0,1497
38,5385
16,3294
8,3947
0,0144
0,7860
1,3425
0,7606
0,0233
0,1288
1,2022
4,5676
1,1098
2,3550
0,4268
0,1852
0,1313

Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Białężyce
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Obłaczkowo
Grzymysławice
Grzymysławice
Grzymysławice
Grzymysławice
Grzymysławice
Grzymysławice
Grzymysławice
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Dodatkowo (poza wymienionym w tabeli powyższej działkami) w związku z realizacją
inwestycji zajęta zostanie działka nr 47 obręb Obłaczkowo w związku z budową rozjazdu z
linii kolejowej 281 na bocznicę kolejową zlokalizowaną w granicach terenu VW.
Z uwagi na fakt, iż działka nr 47 obręb Obłaczkowo objęta zakresem inwestycji, w granicach
której realizowany będzie rozjazd z linii kolejowej nr 281 na bocznicę kolejową projektowaną
w granicach terenu inwestycji, należy do terenów zamkniętych organem właściwym do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Działka ta należy do terenów
zamkniętych na mocy Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014
roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2014r ) – Lp. 5334
Tom 15.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę. Fragment obszaru przeznaczonego pod realizację inwestycji objęty
jest obowiązującym w chwili obecnej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwała nr XXVI/240/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w
rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz terenów PKP Września Jarocin w miejscowościach:
obręb Obłaczkowo – Białężyce). Dla całego terenu objętego Wrzesińską Strefą Aktywności
Gospodarczej aktualnie kończona jest procedura uchwalania i publikacji nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiana planu cytowanego
powyżej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 tekst jednolity ze zmianami) projektowane
przedsięwzięcie wymaga obligatoryjnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co
zostało szczegółowo przedstawione w rozdziale 2.
Cele sporządzonego raportu są następujące:
•

charakterystyka projektowanej inwestycji
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•

analiza poszczególnych elementów środowiska i wpływu przedsięwzięcia na
środowisko

•

ustalenie warunków i zakresu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko

•

ustalenie zakresu monitoringu wpływu inwestycji na środowisko.

W raporcie opisano sposoby zabezpieczeń środowiska, które zmniejszą niekorzystne
oddziaływanie inwestycji na środowisko i winny być uwzględnione przy jej projektowaniu i
realizacji.
Niniejszy raport obejmuje wyłącznie inwestycję „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej
Generacji Crafter we Wrześni” i nie odnosi się do inwestycji realizowanych przez Gminę
Września i WSSE w celu przystosowania terenów WSAG dla potrzeb wszystkich przyszłych
inwestorów.
Nie przewiduje się dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.

1. KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W ramach projektowanej inwestycji obejmującej realizację Fabryki Samochodów Nowej
Generacji Crafter we Wrześni przewiduje się budowę następujących obiektów, budynków,
budowli i instalacji:
•

budynek centrum dostaw i magazynowania surowców, podzespołów i opakowań –
park dostawców (centrum dostaw i składowe) (H1)

•

wydział budowy karoserii (H2)

•

wydział lakierni (H3)

•

wydział montażu i wykończenia (finish) (H4)

•

budowa samochodów specjalnych (BUS) (H5)

•

budynek wielofunkcyjny - (Spine+TC+Pilotorga na planie zagospodarowania terenu) (biura, kantyna, IT, zaplecze socjalne, centrum techniczne, prototypownia, zakładowa
przychodnia medyczna, serwerownia, warsztaty utrzymania ruchu, itd.) (H6)

•

budynek mediów (H7)

•

magazyn odpadów (H8)

•

zakładowy magazyn paliw i płynów technicznych ze stacją paliw (H9)
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•

plac gotowych wyrobów z miejscem załadunku pojazdów gotowych na system
transportu samochodowego i kolejowego – Outbound z obiektem socjalno biurowym
(H10)

•

stacje transformatorowe (H11)

•

estakady transportu technologicznego wraz z systemem sterowania

•

magazyny gazów technicznych

•

zespoły wartowni, portierni, posterunków

•

zadaszenia nad nawierzchniami utwardzonymi

•

dedykowane laboratoria na poszczególnych wydziałach

•

instalacje chłodzenia wody z zespołem chłodni

•

przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej

•

instalacje mediów podziemne i naziemne

•

bocznica kolejowa wraz z rozjazdem z linii kolejowej 281

•

układy komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, place manewrowe,
składowe, rozładunkowe

•

tor testowy samochodów z rampą najazdową do kontroli podwozia

•

instalacja kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania ścieków deszczowych
będącym integralną częścią kanalizacji

•

instalacja kanalizacji mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych – kanalizacja
sanitarno – przemysłowa wewnątrzzakładowa

•

ogrodzenie i oświetlenie terenu

•

obszary biologicznie czynne.

Przewiduje się etapowanie budowy. Etapowanie inwestycji spowodowane jest organizacją
placów budów. Do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla poszczególnych
obiektów będzie dołączona decyzja środowiskowa wydana w oparciu o niniejszą
dokumentację. Uzyskanie jednej decyzji środowiskowej dla poszczególnych obiektów jest
zasadne z uwagi na obowiązek oceny skumulowanego oddziaływania wszystkich obiektów
wchodzących w skład przedsięwzięcia.
Jak już wspomniano projektowane przedsięwzięcie wymaga obligatoryjnie przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
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środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko projektowana inwestycja kwalifikowana jest z uwagi
na:
•

budowę stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220
kV (§ 2, ust. 1, pkt 6 w/w rozporządzenia)

•

budowę instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych o całkowitej pojemności
wanien procesowych większej niż 30 m3 (§ 2, ust. 1, pkt 15 w/w rozporządzenia)

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z
cytowanym rozporządzeniem, projektowana inwestycja kwalifikowana jest z uwagi na:
•

budowę instalacji do spalania paliw w celu wytworzenia energii cieplnej o mocy
cieplnej nie mniejszej niż 25 MW (§ 3, ust. 1, pkt 4 w/w rozporządzenia)

•

budowę instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów, lub
produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych (§ 3, ust. 1, pkt 14 w/w
rozporządzenia)

•

budowę instalacji do produkcji lub montowania pojazdów (§ 3, ust. 1, pkt 17 w/w
rozporządzenia)

•

budowę instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub
mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z
wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego (§ 3, ust. 1, pkt 35 w/w rozporządzenia)

•

budowę instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych,
inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia, z wyłączeniem
instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw
domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3
oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3 (§ 3, ust. 1, pkt 36
w/w rozporządzenia)
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•

budowę instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych,
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia, z wyłączeniem instalacji do
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych
z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych (§ 3,
ust. 1, pkt 37 w/w rozporządzenia)

•

zabudowę przemysłową, lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:1 ha, przy czym przez powierzchnię
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia (§ 3, ust. 1, pkt 52 w/w rozporządzenia)

•

budowę parkingów samochodowych lub zespołu parkingów wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, przy czym przez
powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni
zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego (§ 3, ust. 1, pkt 56 w/w
rozporządzenia)

•

przebudowę linii kolejowej nr 281 i budowę bocznicy kolejowej z co najmniej jednym
torem kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 58 w/w
rozporządzenia)

•

budowę dróg wewnątrzzakładowych o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 60 w/w rozporządzenia)

•

budowę

sieci

kanalizacyjnych

wewnątrzzakładowych

o

całkowitej

długości

przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 79 w/w rozporządzenia).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. (Dz. U. nr 122
poz.1055 ) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości na terenie
projektowanej inwestycji funkcjonować będą instalacje podlegające przed oddaniem do
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użytkowania obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Do instalacji tych należy
zaliczyć:
•

instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita
objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 (ust. 2 pkt 7 wg załącznika do w/w
rozporządzenia)

•

instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad
150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie (ust. 6 pkt 9 wg załącznika do w/w
rozporządzenia).

•

instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt (ust. 1 wg załącznika
do w/w rozporządzenia).

Do instalacji IPPC według dwóch pierwszych z wyżej wymienionych punktów
kwalifikowana jest projektowana lakiernia na terenie zakładu. W projektowanym wydziale
budowy karoserii następować będzie zużycie środków czyszczących na bazie LZO w ilości
mniejszej od 200 Mg rocznie LZO (20 kg/h i 100 Mg/rok, w tym LZO 0,5 kg/h i 2,5 Mg/rok)
tak więc instalacja ta nie jest zaliczana do IPPC. Na wydziale montażu i wykańczania
zużywane będą lakiery i środki czyszczące na bazie LZO w ilości mniejszej od 200 Mg LZO
rocznie (58,6 kg/h i 293 Mg/rok przy zużyciu LZO 13,5 kg/h i 67,5 Mg/rok) co nie
kwalifikuje tej instalacji do IPPC. Podobnie też na wydziale budowy samochodów z
zabudową specjalną BUS zużycie środków czyszczących na bazie LZO rocznie wyniesie
0,2 kg/h i 1 Mg/rok, a zużycie samych LZO będzie wynosiło 0,3 Mg/rok i 0,06 kg/h, co nie
kwalifikuje tej instalacji do IPPC. Nie kwalifikuje się także całej fabryki jako instalacji IPPC
mimo iż na 4 wydziałach łącznie zużywane są substancje na bazie LZO o łącznym zużyciu
LZO ponad 150 kg/h i 200 Mg/rok gdyż rozwiązania techniczne i technologiczne stwarzają
możliwość prowadzenia niezależnego procesu produkcyjnego na każdym z tych wydziałów
bez konieczności łączenia ich w jeden ciąg technologiczny, to znaczy: wyprodukowana
karoseria na terenie zakładu we Wrześni może trafić do lakierni w innym zakładzie a na teren
projektowanego zakładu może być dostarczona karoseria z innego zakładu do lakierowania.
Podobnie jest z wydziałem montażu. Polakierowane nadwozie nie musi trafić na montaż w
projektowanym zakładzie tylko do zakładu innego gdzie będzie montowane. Dlatego też do
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instalacji IPPC zaliczono wyłącznie projektowaną lakiernię. Bilans LZO wykonano dla
całego zakładu jak i dla pojedynczych wydziałów.
W zakresie kwalifikacji instalacji do energetycznego spalania paliw kwalifikacja następuje z
uwagi na fakt iż sumaryczna moc źródeł energetycznego spalania paliw na terenie całego
zakładu będzie większa od 50 MWt. Źródła te będą rozmieszczone w poszczególnych
obiektach na terenie zakładu.

2. LITERATURA I MATERIAŁY

Podstawy prawne opracowania stanowią:
•

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tekst jednolity ze
zmianami)

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232, tekst jednolity ze zmianami)

•

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014, poz
613, tekst jednolity)

•

Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity poz. 145 z 2012r. ze
zmianami)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. – o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013, poz. 21 ze
zmianami).

•

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

•

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627
tekst jednolity ze zmianami)

•

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
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•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 243 poz.
1623 z późn. zm.)

•

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami).

•

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. Nr 136, poz. 964)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 ze zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
ze zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112 tekst
jednolity)

•

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

•

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

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31 z 2008r.)
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•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95, poz. 558)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. Zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 192, poz. 1883)

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary NATURA 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 ze zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

•

Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z 1971 roku (Konwencja
Ramiarska) podpisana 22.11.197r. ratyfikowana 22.03.1978 (Dz. U. Nr 7, poz. 24 i
25)

•

Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

•

Załącznik nr 1 do Dyrektywy 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory: Typy siedlisk naturalnych ważnych dla
miejscowych społeczności, których ochrona wymaga wyznaczenia obszarów
szczególnie chronionych
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•

Załącznik nr 2 do Dyrektywy 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory: Gatunki roślin i zwierząt będące
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia
specjalnych obszarów ochrony

•

Załącznik nr 3 do Dyrektywy 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory: Kryteria wyboru obiektów
kwalifikujących je do określenia jako obiekty będące przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony

•

Załącznik nr 4 do Dyrektywy 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory: Gatunki roślin i zwierząt będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony

•

Załącznik nr 5 do Dyrektywy 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory: Gatunki roślin i zwierząt będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i
eksploatacja mogą podlegać działaniom w zakresie zarządzania.

•

Dyrektywa Rady Europy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków (z późniejszymi zmianami) wraz z załącznikami (I-V)

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie dozoru
technicznego,

jakim

powinny

odpowiadać

zbiorniki

bezciśnieniowe

i

niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
(Dz. U. Nr 113, poz. 1211 ze zm.)
•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r.

w sprawie

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479)
•

Uchwała nr XI/145/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod
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budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar
ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.
•

Uchwała nr XLIV/435/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006r. w
sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w

obrębie

nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie
•

Uchwała nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Białężyce

•

Uchwała nr XXXIII/323/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej obszar działki nr 52/13, oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i
wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania

•

Uchwała nr XXVI/240/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz terenów PKP Września
Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce

•

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza
Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice gmina Września

•

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września – Jarocin

Sporządzony raport oparto na następujących opracowaniach:
•

Andrzej Rybczyński - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Chocicza Wielka,
Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice. gm. Września, woj. Wielkopolskie.
Marzec 2014

•

Andrzej Rybczyński - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie
drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września-Jarocin gm. Września, woj.
Wielkopolskie. Marzec 2014

•

Kondracki J. - Geografia Polski - Mezoregiony fizyczno - geograficzne. PWN
Warszawa 1994r.
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•

Lindner L. Czwartorzęd, osady metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PEA.
Warszawa, 1992r.

•

Macioszczyk T.-Czas przesączania pionowego jako wskaźnik stopnia ekranowania
warstw wodonośnych, Przegląd Geologiczny, vol.47, nr 8, 1999.

•

Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E. -Projektowanie stref ochronnych źródeł i
ujęć wód podziemnych, poradnik metodyczny, 1993.

•

Miączyńska T., Kubiński A. –Zabezpieczenie środowiska gruntowego przed
produktami naftowymi, Materiały na IX Sympozjum naukowo- techniczne
„Zanieczyszczenie wód podziemnych produktami naftowymi”, Częstochowa, 1991.

•

Pazdro Z.- Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, 1983.

•

Pleczyński J.-Naturalna odporność struktur wodonośnych na zanieczyszczenia,
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, nr 5-6/88.

•

Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg. Dział 02 –
Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza powodowanymi przez ruch drogowy.
Transprojekt, Warszawa 1990

•

Instrukcje ITB 311 i 338

•

Cz. Puzyna, „Ochrona środowiska pracy przed hałasem” cz. I i II WNT, Warszawa
1981

•

J. Sadowski, „Akustyka architektoniczna”, PWN, Warszawa 1976,

•

„Ocena zagrożeń hałasowych w pobliżu miejsc postojowych transportu kołowego
zakładów przemysłowych”, materiały konferencyjne Noise Control 88 vol. II, IMiW
AGH, Kraków 1988

•

Janiny Czenczek - Pyły i gazy wydzielające się podczas spawania elektrodami
otulonymi niskostopowymi i niskowęglowymi. ,wyd. Bezpieczeństwo Pracy 10/74

•

Stefania Machaczek i Maciej Gliński - Emisja pyłów i gazów przy spawaniu w osłonie
CO2 i argonu. wyd. Bezpieczeństwo Pracy 2/81

•

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników przy zgrzewaniu
rezystancyjnym, tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu
ultradźwiękowym

i

wibracyjnym

z uwzględnieniem

modyfikacji

warunków

technologicznych” dr inż. Jolanta Matusiak, mgr inż. Joanna Wyciślik, dr Hanna
Krztoń, mgr Piotr Szłapa dr Jerzy Szdzuj

28

•

Katalogu materiałów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń. Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach

•

Kleczkowski A.S. (red.)– Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony (1:500 000), Kraków 1990.

•

Ireneusz Chomicki - Opinia hydrogeologiczna dotycząca możliwości korzystania z
wód podziemnych do celów produkcyjnych przez inwestora w rejonie wsi
Obłaczkowo – Białężyce w gminie Września. 2014r.

•

GT PROJEKT Geotechnical opinion preliminary ground investigations in białężyce –
obłaczkowo, close to Września. 2014

•

Mapy topograficzne 1:10 000 i 1:50 000

•

Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, arkusz Września i Środa Wielkopolska.

•

Strona internetowa www.mos.gov.pl

3. LOKALIZACJA I ZAKRES INWESTYCJI
Projektowana inwestycja - „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we
Wrześni” zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, w
granicach gminy Września, w obrębach ewidencyjnych: Chocicza Mała, Białężyce,
Obłaczkowo, Grzymysławice. Teren przewidziany pod budowę nowej fabryki VW położony
na południowy zachód od Wrześni zajmuje 220,4551 ha pomiędzy miejscowościami:
Białężyce,

Obłaczkowo,

Chwalibogowo,

Grzymysławice,

Chocicza

Mała.

Obszar

przeznaczony pod realizację inwestycji położony jest (odległości podane do najbliższej
granicy terenu inwestycji):
•

3,2 km na południowy zachód od m. Września (liczone od siedziby Urzędu Miasta i
Gminy)

•

1,2 km na południe od autostrady A2

•

43 km na południowy wschód od centrum m. Poznania

•

50 km na południowy wschód od Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań –
Ławica

•

35 km na południowy wschód od fabryki VW Poznań w Antoninku
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•

195 km na wschód od granicy Polski z Republiką Federalną Niemiec.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska, oraz wartości odniesienie poza terenem Inwestora.
Inwestycja realizowana będzie w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
"Invest Park", w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała na mocy Uchwały Nr XXIX/347/2014
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014r. Włączenie terenów w granice WSSE
nastąpiło na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20
października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274
z późn. zm.). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park jest największą i
najszybciej rozwijającą się strefą w Polsce. Zainwestowało w niej ponad 150 inwestorów.
Strefa swoim zasięgiem obejmuje ponad 2,5 tys. ha w czterech województwach
(dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim) oraz 41 lokalizacji. We Wrześni posiada
już spore tereny inwestycyjne. Powstały tu już zakłady firm: Flex Films Europa, Gibowski,
KRISPOL oraz XS.
Faktyczne otoczenie terenu projektowanej inwestycji w chwili obecnej stanowią:
•

od wschodu linia kolejowa nr 281, dalej pola uprawne fragmentarycznie objęte
WSAG i zabudowa m. Obłaczkowo

•

od południa pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG i dalej zabudowa m.
Chwalibogowo

•

od zachodu pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG i dalej od północnego
zachodu zabudowa m. Chocicza Mała

•

od północy fragmentarycznie stara droga wojewódzka nr 432 (droga utraciła status
drogi wojewódzkiej), pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG, zabudowa m.
Białężyce, tereny aktywności gospodarczej w obrębie m. Białężyce.

Obszary działek przez które przebiega linia kolejowa nr 281 w omawianym rejonie stanowią
tereny zamknięte których granice ustalono Decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,
jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca
2014r). Tereny przeznaczone pod realizację inwestycji w przeszłości wykorzystywane były w
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przeważającej części dla potrzeb rolnictwa. Prowadzono tu głównie uprawy zbożowe.
Fragmentarycznie zajęte były też przez drogi publiczne i rowy melioracyjne.
Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej w rejonie
projektowanej inwestycji położone są:
•

w rejonie m. Białężyce na północ od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz
zagrodowej

•

w rejonie m. Czachrowo na północny wschód od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej i jednorodzinnej

•

w rejonie m. Obłaczkowo na wschód od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz
zagrodowej

•

w rejonie m. Chwalibogowo na południe od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej, jednorodzinnej i
budynek szkoły

•

w rejonie m. Grzymysławice na południowy zachód od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej, zabudowy jednorodzinnej i
rekreacyjnej

•

w rejonie m. Chocicza Mała na zachód i północ od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy zagrodowej i tereny usług rekreacyjnych i zamieszkania zbiorowego.

Do raportu w części załącznikowej dołączono informację Gminy Września o faktycznym
stanie zagospodarowania terenów w sąsiedztwie inwestycji z uwzględnieniem terenów
podlegających ochronie akustycznej (zał. 27). Ponadto w części załącznikowej przedstawiono
zdjęcia obrazujące obecne zagospodarowanie terenu inwestycji i terenów otaczających (zał.
3).
W chwili obecnej (w dniu składania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach) wschodnia część terenu lokalizacji inwestycji (pomiędzy obecnym
przebiegiem starej DW nr 432 a linią kolejową nr 281) objęta jest obowiązującym
miejscowym

planem

zagospodarowania

przestrzennego

uchwalonym

Uchwałą

nr

XXVI/240/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi
wojewódzkiej nr 432 oraz terenów PKP Września Jarocin w miejscowościach: obręb
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Obłaczkowo – Białężyce. Tereny otaczające obszar projektowanej inwestycji od północy i
wschodu

są

fragmentarycznie

objęte

obowiązującymi

miejscowymi

planami

zagospodarowania przestrzennego na podstawie poniższych aktów uchwał:
•

Uchwała nr XI/145/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod
budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmująca obszar
ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

•

Uchwała nr XLIV/435/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006r. w
sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w

obrębie

nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie
•

Uchwała nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Białężyce

•

Uchwała nr XXXIII/323/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej obszar działki nr 52/13, oraz fragmenty dróg: krajowej DK15 i
wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania

Przeznaczenie terenów zgodnie z tymi planami obejmuje użytkowanie zarówno na cele
aktywności gospodarczej jak i mieszkaniowej. Do opracowania w części załącznikowej
dołączono kserokopie tych planów i plansze zagospodarowania terenu w ich granicach (zał.
16).
W ramach przystosowania terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do ich
docelowego przeznaczenia i zagospodarowania pod przemysł i usługi podjętych zostało
szereg działań, między innymi przez Gminę Września, Starostwo Powiatowe we Wrześni i
WSSE, w tym między innymi:
•

wyłącznie z produkcji rolnej gruntów III, IV i V klasy bonitacyjnej

•

wycinka drzew i krzewów

•

makroniwelacja terenów

•

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432

•

przebudowa linii kolejowej nr 281 w celu możliwości budowy bocznicy kolejowej na
terenie WSAG
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•

przebudowa i budowa nowego układu sieci dróg gminnych

•

przebudowa sieci melioracyjnych

•

rozbudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych

•

rozbudowa sieci wodociągowych

•

rozbudowa sieci gazowych

•

rozbudowa sieci energetycznych i stacji elektroenergetycznych.

Powyższe inwestycje trwają i są realizowane niezależnie od projektowanego i objętego
niniejszym raportem przedsięwzięcia. Są one związane z przeznaczeniem gruntów na cele
produkcyjno – usługowe w rejonie całej WSAG.
Niniejsze opracowanie jak i złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie obejmuje powyższych inwestycji realizowanych na potrzeby WSAG, a
dotyczy wyłącznie inwestycji „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we
Wrześni” w granicach działek administracyjnych wymienionych w tabeli 1 i działki nr 47
(tereny kolejowe). Nowi inwestorzy w granicach WSAG otrzymują dla swoich potrzeb tereny
całkowicie przygotowane pod inwestycje – po makroniwelacji, objęte MPZP, pozbawione
elementów infrastrukturalnych i uzbrojenia kolidującego, pozbawione drzew i krzewów, oraz
uzbrojone w infrastrukturę towarzyszącą (media, układy drogowe, parkingi, itp.).
W ramach realizacji projektowanej inwestycji przebudowie ulegnie odcinek gazociągu
średniego ciśnienia DN 160 o ciśnieniu do 0,5 MPa przebiegającego we wschodniej części
terenu VW. Warunki przebudowy zostały określone przez Polską Spółkę Gazownictwa. Do
raportu dołączono przedmiotowe uzgodnienie wraz z rysunkami obrazującymi zakres tej
inwestycji.

Inwestycja

ta

nie

wymaga

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach.
Dla potrzeb analizy układu komunikacyjnego na terenie WSAG wykonano pomiary ruchu na
okolicznych drogach publicznych celem określenia ich obciążenia. Wyniki tych pomiarów
pokazano w tabeli poniżej. Przepustowość dwupasmowej drogi dwukierunkowej w idealnych
warunkach drogowo – ruchowych wynosi 1700 s/h dla pasa ruchu i przyjmuje się w
uproszczeniu, że nie zależy ona od struktury kierunkowej ruchu. Poziom swobody ruchu
(PSR) jest ilościową miarą warunków ruchu uwzględniającą oceny kierujących pojazdami i
innych użytkowników dróg.
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Tabela 2
Natężenie ruchu na drogach publicznych w rejonie projektowanej inwestycji w godzinach
szczytu

Nr
drogi

Odcinek

Pas ruchu

Zapas przepustowości do:
Obciążenie
Oceniony
pasa ruchu
standard Teoretycznej Teoretycznego
przy
poziomu
ruchu przepustowości
natężeniu
w warunkach
swobody
PSR
szczytowym
idealnych
ruchu E

Prawy – w
kierunku m.
214
Miłosław –
Września
Obłaczkowo
15
km od 96,700
Lewy – z
do km 109,800 kierunku m.
157
Września
Prawy – w
570
Obłaczkowo – kierunku m.
Września
Września od
15
km 109,800 do
Lewy – z
km 110,700
kierunku m.
634
Września
Prawy – w
kierunku m.
697
Nekla –
Obłaczkowo od Września
15
km 217,300 do
Lewy – z
km 228,400
kierunku m.
547
Września
odc.
Oba pasy
364/2 = 182
432 Murzynowo ruchu
Września

A

1486

755

A

1543

812

C

1130

399

D

1066

335

D

1003

272

C

1153

422

A

1518

787

Z wykonanych analiz wynika, że na wszystkich drogach potencjalnego dojazdu
pracowników do projektowanego zakładu istnieje duża rezerwa przepustowości do poziomu
swobody ruchu „E”. Natężenie ruchu „E” to natężenie bliskie lub równe przepustowości.
Należy nadmienić, że wraz z utworzeniem i rozwojem Wrzesińskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej projektowana jest przebudowa i modernizacja okolicznego układu drogowego
co zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków ruchu i przepustowość dróg.
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4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1. Plan zagospodarowania terenu
Na terenie projektowanego zakładu prowadzona będzie produkcja rożnych wersji
samochodu użytkowego nowej generacji VW Crafter. Samochody te w wersji finalnej będą
wykorzystywane do transportu ładunków, osób i jako samochody specjalne (np. policyjne,
pocztowe). W zależności od modelu i wersji będą one miały masę do 3,5 Mg i powyżej
3,5 Mg. Będą to pojazdy kategorii M1, N1 i N2. Wstępnie zakłada się w skali roku 75 %
udział w produkcji samochodów do 3,5 Mg i 25% powyżej 3,5 Mg. Wartości te jednak mogą
ulegać zmianie w zależności od zapotrzebowania rynku zwłaszcza w kierunku zwiększenia
produkcji samochodów powyżej 3,5 Mg. Analiza wpływu na środowisko została wykonana w
oparciu ma maksymalne zużycia surowców i materiałów podane przez Inwestora.
W ramach projektowanej inwestycji obejmującej realizację Fabryki Samochodów Nowej
Generacji Crafter we Wrześni przewiduje się budowę następujących obiektów, budynków,
budowli i instalacji:
•

budynek centrum dostaw i magazynowania surowców, podzespołów i opakowań –
park dostawców (centrum dostaw i składowe) (H1)

•

wydział budowy karoserii (H2)

•

wydział lakierni (H3)

•

wydział montażu i wykończenia (finish) (H4)

•

budowa samochodów specjalnych (BUS) (H5)

•

budynek wielofunkcyjny - (Spine+TC+Pilotorga na planie zagospodarowania terenu) (biura, kantyna, IT, zaplecze socjalne, centrum techniczne, prototypownia, zakładowa
przychodnia medyczna, serwerownia, warsztaty utrzymania ruchu, itd.) (H6)

•

budynek mediów (H7)

•

magazyn odpadów (H8)

•

zakładowy magazyn paliw i płynów technicznych ze stacją paliw (H9)

•

plac gotowych wyrobów z miejscem załadunku pojazdów gotowych na system
transportu samochodowego i kolejowego – Outbound z obiektem socjalno biurowym
(H10)
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•

stacje transformatorowe (H11)

•

estakady transportu technologicznego wraz z systemem sterowania

•

magazyny gazów technicznych

•

zespoły wartowni, portierni, posterunków

•

zadaszenia nad nawierzchniami utwardzonymi

•

dedykowane laboratoria na poszczególnych wydziałach

•

instalacje chłodzenia wody z zespołem chłodni

•

przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej

•

instalacje mediów podziemne i naziemne

•

bocznica kolejowa wraz z rozjazdem z linii kolejowej 281

•

układy komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, place manewrowe,
składowe, rozładunkowe

•

tor testowy samochodów z rampą najazdową do kontroli podwozia

•

instalacja kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania ścieków deszczowych
będącym integralną częścią kanalizacji

•

instalacja kanalizacji mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych – kanalizacja
sanitarno – przemysłowa wewnątrzzakładowa

•

ogrodzenie i oświetlenie terenu

•

obszary biologicznie czynne.

Przewiduje się etapowanie budowy. Etapowanie inwestycji spowodowane jest organizacją
placów budów. Do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla poszczególnych
obiektów będzie dołączona decyzja środowiskowa wydana w oparciu o niniejszą
dokumentację. Uzyskanie jednej decyzji środowiskowej dla poszczególnych obiektów jest
zasadne z uwagi na obowiązek oceny skumulowanego oddziaływania wszystkich obiektów
wchodzących w skład przedsięwzięcia.
W zlokalizowanym w centrum zakładu budynku wielofunkcyjnym przewidziano: dział
zapewnienia jakości, prototypownię, powierzchnie biurowe i socjalne, zakładową
przychodnię medyczną, centrum IT, kantynę, warsztaty utrzymania ruchu. Wokół budynku
centralnego (Spine+TC+Pilotorga na planie zagospodarowania terenu) rozmieszczono hale
działów: budowa karoserii, lakierni z centrum sterowniczym oraz montaż z wykańczaniem.
Rozmieszczenie działów zostało zoptymalizowane pod względem przepływu produkcyjnego.
Logistyka poszczególnych działów jest zintegrowana w odpowiednich halach branżowych.
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Hale produkcyjne (z wewnętrznymi elementami - podestami montażowymi, podestami
urządzeń, fundamentami maszyn, kanałami, szybami, wannami, cokołami, urządzeniami
dźwignicowymi, wózkami suwnicowymi, nadbudówkami - penthousami, itp.) wykonane będą
w formie konstrukcji stalowej, albo w konstrukcji żelbetowej.
W poszczególnych halach produkcyjnych poza liniami produkcyjnymi wydzielone będą
między innymi:
-

pomieszczenia rozdzielni średniego napięcia

-

stacje transformatorowe (np. na platformach, podestach lub w nadbudówkach penthausach)

-

warsztaty serwisowe

-

magazyny materiałów bieżących

-

pomieszczenia socjalne związane z procesem

-

pomieszczenia biurowe związane z procesem.

Na dachach niektórych obiektów (budowa karoserii i montaż) powstaną nadbudówki
nazywane Penthousy w których zlokalizowane będą urządzenia techniczne jak np. centrale
wentylacyjne, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp. co jest rozwiązaniem korzystnym dla
środowiska gdyż niektóre potencjalne źródła hałasu zostaną zamknięte wewnątrz budynków.
Wszystkie drogi wewnętrzne i place zostaną wykonane jako utwardzone o nawierzchniach
betonowych, asfaltowych, lub z kostki betonowej. Fragmentarycznie nawierzchnie będą
wykonane jako szczelne (np. w rejonie magazynu paliw i płynów technicznych, magazynu
odpadów,

lakierni).

Przy

wszystkich

powierzchniach

szczelnych

skanalizowanych

zaprojektowano zbiorniki podziemne, szczelne, do których może zostać skierowany
niekontrolowany wyciek substancji.
Wjazd na teren zakładu prowadzony będzie z dwóch bram – północnej i zachodniej. Brama
północna będzie przeznaczona dla transportu ciężarowego a zachodnia dla pojazdów
osobowych. Dodatkowo funkcjonować będzie brama od strony południowej wykorzystywana
w sytuacjach awaryjnych np. przez straż pożarną. Po wewnętrznej stronie ogrodzenia wokół
terenu zakładu planowana jest budowa drogi technologicznej – objazdowej wykorzystywanej
np. w sytuacjach awaryjnych. Przybliżony bilans terenu inwestycji przedstawia poniższa
tabela.
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Tabela 3
Przybliżony bilans terenu zakładu
Obszar, obiekt

Przyjęty w raporcie

Przybliżona

symbol

powierzchnia [m2]

Centrum dostaw i magazynowe

H1

Budynek karoserii

H2

Lakiernia

H3

Budynek montażu i wykańczania (finish)

H4

Budynek budowy samochodów specjalnych BUS

H5

Budynek wielofunkcyjny Spine+TC+Pilotorga

H6

Budynek mediów

H7

Magazyn odpadów

H8

Plac odkładczy (Outbound)

H10

Inne budynki (portiernie, stróżówki)

-

Nawierzchnie utwardzone

-

Tereny zieleni

-

Rezerwa terenu pod zainwestowanie

-

Razem

-

51 100
108 212
59 904
91 350
18 750
22 100
6 000
500
20 400
1 000
635 235
120 000
1 070 000
2 204 551

5.2. Zatrudnienie i czas pracy zakładu
W chwili obecnej zakłada się następujący schemat pracy produkcyjnej zakładu:
•

7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli)

•

3 zmiany dziennie

•

260 dni w roku

Średni czas pracy linii technologicznych w ciągu doby wynosić będzie 22,5 h co wynika z
półgodzinnych przerw dla pracowników na każdej zmianie. Należy jednak wyraźnie
podkreślić że czas pracy linii technologicznych np. w procesach lakierowania nie jest tożsamy
z czasem emisji gdyż emisja następuje z przerwami w taktach produkcyjnych i jej czas jest
krótszy od czasu pracy linii. W przypadku np. pracy suszarek w lakierni czas pracy i emisji do
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powietrza w ciągu roku jest dłuższy od czasu pracy samej linii lakierniczych gdyż suszarki
nie są wygaszane np. w trakcie przerw pracowniczych na zmianach i są uruchamiane po
przerwach świątecznych z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zmiany. W poszczególnych
rozdziałach podano przyjęte czasy pracy i emisji wraz z uzasadnieniem.
Tabela 4
Układ zmian pracowniczych na terenie zakładu
Zmiana Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
6:00
6:00
6:00
14:00
14:00
14:00
2
14:00
14:00
14:00
22:00
22:00
22:00
3
22:00
22:00
22:00
06:00
06:00
06:00

Czwartek
6:00
14:00
14:00
22:00
22:00
06:00

Piątek
6:00
14:00
14:00
22:00
22:00
06:00

Sobota
6:00
14:00
14:00
22:00
22:00
06:00

Niedziela
6:00
14:00
14:00
22:00
22:00
06:00

Czas pracy w poszczególnych wydziałach fabryki dla potrzeb produkcji jednego samochodu
przedstawia się następująco [godziny]:
•

wydział budowy karoserii – 13,45 h/pojazd

•

wydział lakierni – 7,06 h/pojazd

•

wydział montażu – 13,0 h/pojazd

•

logistyka – 3,6 h/pojazd

•

kontrola i zapewnienie jakości – 1,9 h/pojazd

•

łączny czas produkcji – 39,0 h/pojazd

Planowana wielkość zatrudnienia w procesie produkcyjnym przedstawia się następująco:
•

wydział budowy karoserii – 807 pracowników

•

wydział lakierni – 424 pracowników

•

wydział montażu + BUS – 780 pracowników

•

logistyka – 216 pracowników

•

kontrola i zapewnienie jakości – 114 pracowników

•

łącznie w procesie produkcji – 2 341 pracowników.

Ponadto na terenie zakładu przewiduje się zatrudnienie:
•

730 pracowników biurowych i niezwiązanych bezpośrednio z produkcją

•

100 pracowników utrzymania ruchu zakładu

•

24 pracowników służby zdrowia
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Zakładana obecnie maksymalna wielkość produkcji zakładu to:
•

20 pojazdów w ciągu godziny

•

450 pojazdów w ciągu doby

•

100 000 pojazdów w ciągu roku

5.3. Zapotrzebowanie na media i sieci
Zaopatrzenie we wszystkie media realizowane będzie z przyłączy zewnętrznych sieci.
Przyłącze gazu i wody nastąpi od strony zachodniej bezpośrednio do budynku mediów w
którym znajdować się będą układy pomiarowe i systemy rozdziału mediów na teren zakładu.
Przyłącze gazu nastąpi z ciśnieniem około 0,3 MPa. Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej
nastąpi od strony zachodniej, oraz drugie od strony wschodniej. Odprowadzenie ścieków
deszczowych nastąpi do kanalizacji gminnej od strony południowej zakładu. Przyłącze sieci
energetycznej nastąpi od strony północno - zachodniej z GPZ linią kablową 110 kV do dwóch
stacji transformatorowych na terenie zakładu. W poniższych tabelach przedstawiono
zapotrzebowanie na poszczególne media. Ponadto zakład będzie miał przyłącza
telekomunikacyjne.
Tabela 5
Zapotrzebowanie na gaz w okresie funkcjonowania zakładu
Okres zapotrzebowania
Wielkość
Roczne max. [tyś. m3/rok]
11 700 000
Roczne min. [tyś. m3/rok]
8 000 000
3
Dobowe max [ m /d]
60 000
Dobowe min. [ m3/d]
10 000
3
Godzinowe max. [ m /h]
7 500
Godzinowe min. [ m3/h]
1 500
Tabela 6
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Roczne zużycie
MWh
Okres budowy
5 000
Okres eksploatacji
90 000
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Tabela 7
Bilans wody i ścieków
Wydział
Budowa karoserii
Lakiernia
Montaż
Wydział BUS
Hala pilotażowa
Układy
chłodnicze
sprężarek, działu
budowy karoserii
i lakierni
Mycie posadzek
Cele socjalne
Łącznie

Ścieki [m3/rok]

7,2
398 000
35 000
3750
250
24 000

Ścieki
[max m3/h]
1,0
50
30
1,5
2
5

260
50 000
511 267,2*

1
64
154,5

260
50 000
359 767,2*

Woda
[max m3/h]
1
79
30
1,5
2
5

Woda [m3/rok]

1
64
183,5

7,2
252 500
35 000
3750
250
18 000

Różnica w bilansie zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków wynika przede
wszystkim z technologii, np. uzupełnianie wody po odparowaniu w procesach
technologicznych (np. wanny procesowe w liniach VBH, KTL, mycie i kontrola szczelności
samochodów), przygotowanie materiałów produkcyjnych (np. rozpuszczalnik wodny do
mycia układów aplikacji materiału malarskiego), uzupełnianie układów chłodzących.
W okresie budowy przewiduje się zapotrzebowanie na wodę w ilości około 500 m3/d do
celów technologicznych (zalewanie betonów, itp.) i socjalnych.

5.4. Transport i ruch pojazdów na terenie zakładu
Na terenie zakładu przewiduje się ruch:
•

pojazdów osobowych pracowników biurowych i gości zakładu

•

pojazdów ciężarowych dowożących podzespoły do produkcji samochodów, surowce i
materiały do produkcji, odbierających odpady, odbierających wyprodukowane
pojazdy

•

pociągów towarowych odbierających wyprodukowane pojazdy.
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Na terenie należącym do WSSE zostanie zorganizowany parking samochodowy i rowerowy
przy zachodniej granicy terenu VW. Parking ten będzie wykorzystywany między innymi
przez pracowników VW jak i innych zakładów strefy. Na terenie zakładu VW przewiduje się
ruch pojazdów służbowych. Schemat ruchu pojazdów osobowych pracowników VW na
terenie zakładu przedstawia się następująco przy uwzględnieniu poszczególnych wydziałów
(budynków):
•

magazyn i centrum dostaw – 50 pojazdów/dzień

•

wydział budowy karoserii - 50 pojazdów/dzień

•

wydział lakierni - 50 pojazdów/dzień

•

wydział montażu - 15 pojazdów/dzień

•

wydział prototypów - 10 pojazdów/dzień

•

dział zapewnienia jakości - 10 pojazdów/dzień

•

łącznie – 185 pojazdów/dzień

Ponadto przewiduje się w ciągu dnia ruch około 500 pojazdów osobowych gości i firm
zewnętrznych obsługujących VW. Przy każdym budynku produkcyjnym zlokalizowany
będzie parking dla pojazdów osobowych.
Schemat ruchu pojazdów ciężarowych na terenie zakładu przedstawia się następująco:
•

332 sztuk/dobę - łączna ilość pojazdów

•

40 pojazdów do wydziału montażu od strony zachodniej

•

30 pojazdów do wydziału montażu od strony wschodniej

•

88 pojazdów do wydziału centrum dostaw

•

74 pojazdy do wydziału budowy karoserii

•

100 pojazdów odbierających wyprodukowane samochody.

Gotowe pojazdy w ilości 450 sztuk/dobę będą poruszały się na kołach ze strefy wykańczania
na plac odkładczy. Ponadto przewiduje się przejazd na terenie zakładu, na dedykowanej
bocznicy kolejowej, około 5 składów pociągów towarowych w ciągu dnia odbierających
wyprodukowane samochody. Schemat ruchu pojazdów na terenie zakładu i pociągów
przedstawiono poniżej (ryc. 1).
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332/dobę

Dostarczających towar : 232
Odbierających pojazdy: 100

204 poj.

74 poj

174 poj.

Pociągi

5 składów/dobę
40 wagonów/dobę
Pojazdy pracowników
Trasa dojazdu do zakładu

450poj.

Dojazd do centrum dostaw

100 poj.

Dojazd do montażu
Dojazd do wydziału karoserii
Przejazd gotowych pojazdów
Trasa pojazdów i pociągów
z gotowymi pojazdami

Ryc. 1
Schemat ruchu pojazdów dostawczych na terenie VW
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Ryc. 2
Przykład wagonów do transportu samochodów
Do rozładunku samochodów ciężarowych dostarczających części do montażu pojazdów,
półprodukty, poszczególne podzespoły, materiały eksploatacyjne i załadunku samochodów
odbierających odpady, oraz do transportu wewnętrznego na terenie zakładu wykorzystywane
będą wózki widłowe, ciągniki, podnośniki i pojazdy platformowe zasilane energią elektryczną
i ON. Wykaz wykorzystywanych pojazdów do transportu wewnętrznego ilustruje poniższa
tabela.
Tabela 8
Zestawienie środków transportu wewnętrznego
Wydział
Rodzaj środków
transportu
Wydział montażu Pojazdy akumulatorowe
Pojazdy zasilane ON
Wydział karoserii Pojazdy akumulatorowe
Pojazdy zasilane ON
Centrum dostaw

Pojazdy akumulatorowe
Pojazdy zasilane ON

Ilość
40
10
50
5
45
40

Pojazdy akumulatorowe będą ładowane na terenie fabryki w specjalnie wydzielonych
pomieszczeniach na wydziale montażu i budowy karoserii, oraz w hali centrum dostaw i
magazynowania, a także w budynku BUS i pilotażowym. W wydziale montażu przewiduje się
w pomieszczeniu około 50 stacji ładowania akumulatorów, w wydziale budowy karoserii
zakłada się dwa pomieszczenia, każde z około 50 stacjami ładowania akumulatorów, w hali
centrum dostaw i magazynowania przewiduje się około 50 stacji ładowania akumulatorów. W
budynku BUS przewiduje się 2 stacje ładowania a w budynku prototypowni około 50.
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Ryc. 3
Przykładowe pojazdy wykorzystywane do transportu wewnętrznego

5.5. Wydział budowy karoserii (H2)
Budynek budowy karoserii (spawalnia) składać się będzie z części budowy karoserii i
części logistycznej - przyjęcia surowców i podzespołów do budowy karoserii. W tekście
zamieszczono schemat poglądowy wydziału budowy karoserii (schemat nr 1).
W procesie produkcji karoserii wykorzystywana jest blacha wytłoczona, stalowa,
ocynkowana. Do niniejszego raportu dołączono schemat technologiczny wydziału budowy
karoserii (schemat nr 1). W ramach procesu produkcji następować będzie:
•

łączenie części w podzespoły (podłogi, ściany boczne, dach) polegające na składaniu
dostarczonych z zewnątrz elementów w większe zespoły, oraz trwałym ich łączeniu 45

przy pomocy będących na wyposażeniu linii: transformatorowych zgrzewarek
punktowych, robotów do zgrzewania, półautomatów do spawania w osłonie gazów
ochronnych, oraz urządzeń do spawania i lutowania laserowego oraz nakładania kleju
konstrukcyjnego, wykonywaniu połączeń kształtowych i śrubowych
•

łączenie podzespołów w surowe nadwozia polegające na łączeniu wcześniej
przygotowanych zespołów w surowe nadwozia, stosując trwałe połączenia:
zgrzewanie,

lutowanie,

spawanie

i

klejenie

-

wykonywane

za

pomocą

transformatorowych zgrzewarek punktowych, robotów do zgrzewania, półautomatów
do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz urządzeń do spawania i lutowania
laserowego, oraz nakładania kleju konstrukcyjnego, wykonywaniu połączeń
kształtowych i śrubowych
•

wykańczanie surowego nadwozia polegające na spawaniu, oraz na klejeniu przy
użyciu półautomatów do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz urządzenia do
dozowania kleju, lokalnym szlifowaniu karoserii, przy użyciu narzędzi szlifierskich

•

uzbrajanie nadwozia na linii montażu części zewnętrznych i pasowania na której
wykonywane są operacje montażu i pasowania elementów wyposażenia nadwozia (np.
błotniki, drzwi, maska przednia, itd.), w ramach tego procesu wykonywane są
połączenia gwintowe

•

obróbka końcowa polegająca na lokalnym szlifowaniu końcowym powierzchni
zewnętrznych

•

czyszczenie na sucho karoserii z resztek kleju przy wykorzystaniu środka
czyszczącego.

Na terenie tego wydziału zlokalizowana będzie także:
•

linia dużych poprawek gdzie za pomocą takich procesów jak szlifowanie, spawanie
dokonywane są poprawki na wyprodukowanych karoseriach

•

linia wykończenia wybranych typów modeli na której następuje wycinanie
dodatkowych elementów plazmą, spawanie MIG/MAG, cięcie mechaniczne

•

dział kontroli jakości

•

stacja prób wytrzymałościowych.

Końcowym etapem procesu technologicznego produkcji karoserii jest weryfikacja
jakościowa.
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W procesie produkcji karoserii wykorzystywane będą następujące maszyny i urządzenia w
przewidywanych ilościach:
•

roboty, w tym spawalnicze – około 500 szt.

•

zgrzewadła chłodzone wodą w obiegu zamkniętym – około 500 szt.

•

urządzenia MIG/MAG – około 40 szt.

•

systemy spawania i cięcia plazmowego – około 20 szt.

•

systemy spawania/lutowania laserowego – około 4 szt.

•

urządzenia do klejenia – około 80 szt.

•

urządzenia do obróbki mechanicznej.

W tabeli poniżej zestawiono rodzaje i ilości połączeń wykonywanych na jednym pojeździe i
w ciągu roku. W kolejnej tabeli przedstawiono ilość surowców wykorzystywanych w procesie
produkcji karoserii.

Tabela 9
Charakterystyka ilościowa procesów połączeniowych
Typ
Ilość/pojazd
Punkty WPS/spawalnicze

Ilość w roku

10 650 pkt

1 065 000 000 pkt

10,6 m

1 060 000 m

35 m

3 500 000 m

114,1 m

11 410 000 m

70 m

7 000 000 m

(spawanie oporowe)
Spoiny MIG/MAG
Spawanie i lutowanie laserowe
Spoiny klejone
Cięcia plazmowe
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Tabela 10
Ilość surowców wykorzystywanych w procesie produkcji karoserii
Materiał
Ilość/pojazd

Ilość w roku

Blacha ocynkowana

1 Mg

100 000 Mg

Elektrody spawalnicze

8 kg

800 Mg

Drut do lutowania

6 kg

600 Mg

Kapy miedziane

5 kg

500 Mg

Klej

15 kg

1500 Mg

1 kg

100 Mg

532,8 Nm3

53 280 000 Nm3

1283,2 kWh

128 320 MWh

2 m3

200 000 m3

0,7 m3

70 000 m3

30,3 m3

3 027 355,7 m3

Olej i smary do konserwacji

-

2 000 kg

Tarcze do cięcia metali

-

20 kg

-

50 Mg

Środek

czyszczący

–

rozcieńczalniki
Sprężone powietrze 6 bar
Energia elektryczna
Gazy techniczne (np. argon,
corgon, azot, CO2)
Woda w obiegu zamkniętym
do chłodzenia
Gaz ziemny

Materiały

szlifierskie

i

polerskie

W procesie produkcji nadwozi wykorzystywana będzie woda do chłodzenia zgrzewadeł
spawalniczych. Woda ta będzie krążyć w układzie zamkniętym. W przypadku awarii
zgrzewadeł spawalniczych może zachodzić konieczność spuszczenia części wody z układu
chłodniczego. Spuszczana woda będzie kierowana do wewnątrzzakładowej kanalizacji
ścieków sanitarno – przemysłowych i bez oczyszczania do zewnętrznego systemu kanalizacji
sanitarnej. Szacuje się ze w ciągu roku powstanie około 7,2 m3 ścieków z tych układów.
Gazy spawalnicze będą z poszczególnych stanowisk odprowadzane specjalnymi wyciągami
po wychwyceniu ich bezpośrednio z miejsca ich powstawania. Przewiduje się przy
zgrzewarkach i aparatach spawalniczych w osłonach gazowych odciągi stanowiskowe. Przy
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spawaniu laserowym, cięciu plazmowym, przy stołach obrotowych odciągi będą
bezpośrednio nad głowicami roboczymi jak również na dużej powierzchni ponad miejscem
pracy maszyn. Przy budynku wydziału budowy karoserii zlokalizowany będzie magazyn
gazów technicznych (np. argonu, corgonu, azotu, CO2, itd.) w dedykowanych zbiornikach
naziemnych dostarczonych przez dostawcę gazów technicznych zabezpieczonych zgodnie z
wymogami technicznymi polskich norm. Magazyn ten będzie się składał z 3 lub 4
dedykowanych zbiorników naziemnych dostarczonych przez dostawców gazów, które będą
spełniały wymagania przepisów szczególnych, oraz będą w pełni zabezpieczone przed
oddziaływaniem na środowisko.
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Ryc. 4
Prace robotów przy spawaniu karoserii w fabryce VW
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5.6. Lakiernia (H3)
Urządzenia produkcyjne w lakierni rozmieszczone będą na pięciu poziomach
głównych. Surowe nadwozia, umieszczone na tzw. skidach dostarczone będą do lakierni z
budynku budowy karoserii (spawalni) i po wykonaniu prac przygotowawczych oraz
zabezpieczających

(ryglowanie)

kierowane

będą

na

poszczególne

etapy

procesu

produkcyjnego w hali lakierni.
Poniżej przedstawiono opis produkcyjnego procesu w lakierni. W tekście załączono schemat
poglądowy wydziału lakierni (schemat nr 2) i schemat procesu technologicznego (schemat nr
3).
Procesy lakierowania odbywać się będą na poszczególnych liniach technologicznych. Łącznie
w procesach technologicznych prowadzonych w lakierni (linie VBH i KTL) wykorzystywane
będą wanny procesowe o pojemności łącznej około 2 625 m3, w tym w poszczególnych
strefach:

Tabela 11
Przewidywana wielkość wanien procesowych w poszczególnych strefach
Strefa
1
2
VBH*
180
180
KTL*
600
150
* pojemność w m3

3
180
15

4
150
150

5
150
-

6
270
-

7
150
-

8
150
-

9
150
-

10
150
-

VBH –linia myjąco-fosforanująca
Karoseria ze spawalni przekazywana jest na lakiernię do agregatu VBH (zainstalowanego w
dedykowanym tunelu), w którym następuje odtłuszczanie i fosforanowanie nadwozi.
Poszczególne fazy procesu wstępnej obróbki nadwozi przed malowaniem kataforetycznym
odbywają się w roztworach wodnych z dodatkiem środków chemicznych, w temperaturze 45
- 60ºC i obejmują 10 stref:
1. odtłuszczanie natryskowo – zanurzeniowe
2. odtłuszczanie zanurzeniowe
3. płukanie natryskowe
4. płukanie i aktywacja zanurzeniowa
5. fosforanowanie zanurzeniowe

51

6. płukanie natryskowe
7. płukanie zanurzeniowe
8. pasywacja zanurzeniowa
9. płukanie zanurzeniowe
10. płukanie natryskowe wodą DEMI (otrzymywaną na terenie instalacji lakiernia z wody
miejskiej).
Wszystkie strefy oddzielone są strefami ociekania, co pozwala na zamknięcie obiegów wody
z chemikaliami, np. zawierającymi oleje. Pomiędzy liniami technologicznymi na stacji
przechyłowej usuwane są resztki wody z przestrzeni zamkniętych nadwozi. Kąpiele myjące
krążą w obiegu zamkniętym i są we wszystkich strefach oczyszczana celem zawracania do
obiegu.
Mycie karoserii w pierwszej fazie odbywa się w sposób ciągły poprzez zanurzanie i natrysk
oraz zalewanie karoserii medium myjącym z systemów natryskowych i zalewowych.
W drugiej i trzeciej fazie mycie karoserii odbywa się w taktach, pomiędzy poszczególnymi
strefami mycia zaplanowano strefy ociekowe, co eliminuje przenoszenie kąpieli myjącej do
dalszych stref agregatu.
Woda do systemów natryskowo – zalewowych poszczególnych stref podawana jest ze
zbiorników systemowych stacji i po odpływie z karoserii poprzez wannę ociekową i
przewody rurowe powraca do zbiorników systemowych.
W zamkniętym obiegu kąpiel myjąca przepływać będzie przez szereg urządzeń filtrujących:
filtry workowe, hydrocyklony i magnetofilter, w których następuje separacja zanieczyszczeń.
W celu utrzymania stałej temperatury kąpieli myjącej [do 60°C] przepływa ona również przez
wymiennik ciepła ogrzewany gazem.
Dla skuteczniejszego usuwania zanieczyszczeń z karoserii jako medium myjące jest
stosowany roztwór wodny środka powierzchniowo czynnego. Powstające niewielkie ilości
ścieków, z czyszczenia zbiorników systemowych lub wanien wychwytowych, w których
umieszczone zostały zbiorniki systemowe, będą przekazywane do podczyszczalni ścieków w
instalacji lakiernia.
Po zakończeniu mycia karoserii jest ona dalej transportowana do dalszych stref w agregacie
myjąco-fosforanującym VBH. Linia odtłuszczająco –fosforanująca (VBH) przygotowania
powierzchni

pracuje

w

układzie

zamkniętym.

Procesy

odtłuszczania,

aktywacji,

fosforanowania, pasywacji i płukania prowadzone są w wannach zanurzeniowych i na
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stanowiskach natryskowych. W procesach odtłuszczania następuje oczyszczanie karoserii z
zanieczyszczeń powstałych także podczas procesu spawania. Linia VBH wyposażona jest w
różnego rodzaju filtry np. workowe, sitowe i magnetyczne, które zamontowane są w
systemach obiegu i filtracji kąpieli z poszczególnych procesów. Zaolejone ścieki z procesu
odtłuszczania czterech stref (1-4) zostaną oczyszczone w urządzeniu do ultrafiltracji. Proces
fosforanowania i pasywacja to pierwsze antykorozyjne przygotowanie powierzchni przed
malowaniem. W wyniku procesu fosforanowania powstaje szlam z zawartością żelaza i
fosforanów, który zostaje zagęszczony na prasie filtracyjnej. Przelewy z wanien procesowych
i ewentualne wymiany kąpieli kierowane są do podczyszczalni ścieków w ciągu
technologicznym zlokalizowanej w lakierni.
KTL – Kataforetyczna linia do nakładania pierwszej warstwy farby
Nakładanie pierwszej warstwy farby następuje metodą kataforezy w agregacie KTL.
Poszczególne fazy procesu to: malowanie zanurzeniowe (elektrokoagulacja dodatnich jonów
lakieru na katodzie - nadwoziu), natryskowe i zanurzeniowe płukanie nadwozi z powłoką
KTL przy użyciu recyrkulacyjnego ultrafiltratu - płukanie zanurzeniowe nadwozi z powłoką
KTL w wodzie DEMI, odciek wody z nadwozi na stacji przechyłowej (kippstation). Kąpiel
pracuje w obiegu zamkniętym. Powstałe podczas procesu pokrywania aniony zostają usunięte
poprzez obieg wtórny i proces dializy. Dodatkowo selektywna membrana zatrzymuje
cząsteczki farby, a filtrat zostaje wykorzystany jako czynnik płuczący karoserię. Na końcu
linii KTL zamontowane będą suszarki z dopalaczem LZO o skuteczności nie mniejszej niż
90% w których odbywa się proces suszenia i utwardzania lakieru na powierzchni karoserii po
linii KTL. Malowanie metodą kataforetyczną jest jednym z najlepszych sposobów
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni. Jest to metoda zanurzeniowa z jednoczesnym
przepływem prądu elektrycznego poprzez kąpiel farby i karoserię. Naładowane dodatnio
cząstki farby pokrywają powierzchnię karoserii (włączona jako katoda) łącznie z miejscami
nie dostępnymi do pomalowania innymi metodami.
PVC - Linia uszczelnienia karoserii masą PVC
Na linii prowadzone będą następujące procesy:
•

nakładanie mat tłumiących;
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•

uszczelnianie połączeń blach za pomocą masy PVC — materiał będzie podawany
centralnie z magazynu (GAD / FAD)

•

prace osłonujące i maskujące (zaślepki, taśmy itp.), stanowisko maskowania –
maskowanie niezbędnych miejsc wolnych od PVC poprzez zaślepki, szablony i taśmy
klejące

•

kabina UBS do nanoszenia za pomocą robotów na spód karoserii materiału
ochronnego na bazie PVC. Materiał przygotowywany będzie centralnie i
utrzymywany w odpowiedniej temperaturze do pracy, co zapobiega powstawaniu
odpadów i optymalizuje pracę urządzenia; a w trakcie przerw technologicznych masa
PVC krąży w obiegu zamkniętym celem nie dopuszczenia do (zżelowania) zestalenia
się mas w przewodach

•

demaskowanie - zdejmowanie zabezpieczeń i założonych materiałów maskujących

•

ręczne nanoszenie PVC przy użyciu pistoletów (w przypadku takiej konieczności)

•

konserwacja progów i komory silnika – roboty do nanoszenia materiału PVC na progi
i komorę silnika

•

proces suszenia i utwardzania masy ochronnej w suszarce z dopalaczem LZO o
skuteczności nie mniejszej niż 90%. Po naniesieniu powłok zabezpieczających
podwozie karoserie przejeżdżają przez suszarkę i strefę chłodzenia. W suszarce
powłoka PVC będzie poddawana wstępnemu żelowaniu przez 5 minut w temperaturze
100°C. Tunel suszarki składa się ze śluzy wlotowej, suszarki wstępnej, śluzy
pośredniej, suszarki głównej, śluzy wylotowej i dwustopniowej strefy chłodzenia.
Wymiennik ciepła z przepływem świeżego powietrza zasysa potrzebne świeże
powietrze z hali. Śluzy są ogrzewane świeżym powietrzem, nagrzewanym przez
wymiennik ciepła opalany gazem

•

szlifowanie KTL - w przypadku koniecznych poprawek w nałożonej warstwie KTL
prowadzone są w kabinie procesy szlifowania . Na przeszlifowanie miejsca nakładany
jest grunt reaktywny za pomocą pistoletów. Proces czyszczenia urządzeń
aplikacyjnych odbywa się za pomocą rozcieńczalnika organicznego. Kabina
wyposażona jest w systemy nawiewu i wywiewu powietrza zaopatrzone w filtry typu
EU o skuteczności nie mniejszej niż 90 % eliminujące emisje pyłów. Filtry są
wymieniane po osiągnięciu stanu nasycenia.
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Linia podkładu – międzywarstwa wypełniająca (Füllera)
Na linii tej nastąpi nakładanie wodorozcieńczalnych materiałów malarskich w zamkniętej
kabinie w strefie obróbki ręcznej i w strefie automatycznego elektrostatycznego nakładania
lakieru. Materiał lakierniczy podawany będzie centralnie z mieszalni farb.
W ciągu technologicznym prowadzone będą następujące procesy:
•

stacja szczotek mieczowych lub szczotek EMU – przed natryskiem lakieru
wypełniającego należy w odpowiedni sposób przygotować powierzchnie poprzez
ręczne i automatyczne czyszczenie powierzchni karoserii.

•

aplikacja ręczna - ręczny (pneumatyczny) natrysk wodorozcieńczalnej warstwy
wypełniającej (Füllera) na powierzchnie nadwozi niedostępne dla elektrostatycznego
natrysku (wnętrza nadwozi i obrzeża elementów);

•

ESTA - automatyczny elektrostatyczny natrysk wodorozcieńczalnej warstwy
wypełniającej (Füllera)

•

kontrola jakości powłoki i ewentualny ręczny dotrysk wodorozcieńczalnej warstwy
wypełniającej (Füllera)

•

obmywanie dysz pistoletów i automatów lakierniczych za pomocą rozpuszczalników
wodorozcieńczalnych

•

proces suszenia i utwardzania materiału malarskiego w suszarce z dopalaczem LZO o
skuteczności minimum 90%. W suszarce wodorozcieńczalnej warstwy wypełniającej
(Füllera) odbywa się rozgrzanie karoserii do temperatury 160- 175°C i wypalanie
lakieru przez 15 minut.

W

przypadku

koniecznych

poprawek

w

nałożonej

wodorozcieńczalnej

warstwie

wypełniającej (Füllera) prowadzone będą procesy szlifowania na mokro i na sucho. Przeszlify
naprawiane są za pomocą materiału (primer) nakładanego za pomocą pistoletu.
Przed następującą w dalszym etapie aplikacją lakieru bazowego następuje przygotowanie
(czyszczenie) manualne i automatyczne powierzchni karoserii przez szczotki EMU lub
szczotkami mieczowymi.

Linie lakieru bazowego (BC1 i BC2)
2 linie lakieru bazowego to technologiczny ciąg wentylowanych kabin do nakładania
wodorozcieńczalnego lakieru bazowego - metalik (BC1) i uni (BC2). Nakładanie lakieru
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odbywać się będzie w zamkniętych kabinach a materiał lakierniczy podawany będzie z
mieszalni farb.
W ciągu technologicznym wielofunkcyjnej kabiny prowadzone będą następujące procesy:
•

automatyczne lakierowanie wnętrza karoserii – automatyczny natrysk lakieru
bazowego BC przy użyciu robotów

•

ESTA - automatyczny elektrostatyczny natrysk lakieru BC na zewnętrzne
powierzchnie karoserii

•

kontrola jakości powłoki i ewentualny ręczny dotrysk lakieru BC

•

obmywanie dysz pistoletów i automatów lakierniczych za pomocą rozpuszczalników
wodorozcieńczalnych

•

suszenie w temperaturze około 800C i schładzanie nadwozi w suszarkach
międzyoperacyjnych (pośrednich) pomiędzy linią BC i CC bez systemu dopalania
LZO

Linie Klarlack (CC1 i CC2)
2 linie Klarlack to technologiczny ciąg kabin do nakładania rozpuszczalnikowego lakieru
nawierzchniowego (CC1 i CC2), podlegającego suszeniu w suszarkach z dopalaczami o
skuteczności nie mniejszej niż 90%. Nakładanie lakieru odbywać się będzie w zamkniętych
kabinach z aplikacją materiału elektrostatyczną i automatyczną. Odciąg powietrza z kabin
będzie kierowany do dopalacza termicznego LZO o skuteczności minimum 90%. Materiał
lakierniczy podawany będzie z mieszalni farb na terenie lakierni.
W ciągu technologicznym wielofunkcyjnej kabiny (CC) prowadzone będą następujące
procesy:
•

automatyczne lakierowanie wnętrza karoserii - automatyczny (roboty) natrysk lakieru
CC na wewnętrzne powierzchnie nadwozi.

•

ESTA - automatyczny elektrostatyczny natrysk lakieru CC na zewnętrzne
powierzchnie karoserii.

•

kontrola jakości powłoki i ewentualny ręczny dotrysk lakieru CC

•

obmywanie dysz pistoletów i automatów lakierniczych za pomocą rozpuszczalników

•

suszenie i schładzanie nadwozi w suszarkach z dopalaczem LZO o skuteczności
minimum 90%.
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Obróbka końcowa
Kontrola jakości polakierowanych karoserii i skierowanie do klejenia uszczelniającego i
usztywniającego lub do kabiny poprawek lakierniczych BC i CC, a dopiero potem do klejenia
uszczelniającego i usztywniającego.
Spot –Repair - kabiny poprawek lakierniczych
W kabinach tych ręcznie usuwane są usterki lakiernicze (naprawy punktowe) z
maskowaniem, aplikacją lakieru, suszeniem naniesionych powłok ochronnych oraz
demaskowaniem osłon. Poprawki wykonywane są za pomocą pistoletów. Suszenie będzie się
odbywać za pomocą mobilnych suszarek wykorzystujących promieniowanie podczerwone.
Klejenie uszczelniające i usztywniające, oraz linia DEKOR
Usztywnienie poszyć karoseryjnych niektórych typów nadwozi poprzez nakładanie pistoletem
wyciskowym usztywniającego kleju poliuretanowego pomiędzy zewnętrzne poszycia
karoseryjne i wewnętrzne elementy wzmacniające karoserie. W tym ciągu nastąpi także
dekorowanie samochodów emblematami, listwami, itp. Prace te są wykonywane na otwartej
przestrzeni hali lakierni.
HRK - linia konserwacji przestrzeni zamkniętych
W tym ciągu technologicznym nastąpi konserwacja przestrzeni zamkniętych, ochrona
antykorozyjna przy użyciu bezrozpuszczalnikowego wosku stosowanego na zimno metodą
ręczną. Pracownicy wprowadzają lance lub dysze do przestrzeni zamkniętych, które mają
zostać zakonserwowane. Wosk uzyskujący płynność w temperaturze pokojowej jest
doprowadzany do pistoletów aplikujących, które można połączyć z dyszami dopasowanymi
do zakresu konserwacji. Uruchomienie pistoletu aplikującego powoduje, że wosk pod
wpływem sprężonego powietrza zostaje doprowadzony tak zwaną metodą Airmix do
przestrzeni zamkniętych i jest w nich rozpylany na mgłę. Nadmiar wosku ścieka kroplami na
podłoże z kratki, pod którym rozłożone są folie. Krople wosku, które utworzą się np. pod
progami, są wycierane przez pracowników ręcznikami papierowymi tak, aby na samochodzie
nie były widoczne żadne zanieczyszczenia woskiem. Następnie nadwozie i tym samym
materiał wosku podgrzewane są w suszarce do temperatury 80oC. Przy temperaturze obiektu
~ 65oC pojazd zostaje dwa razy przechylony w kierunku wzdłużnym, raz do przodu, raz do
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tyłu w procesie suszenia. Zabezpieczenie karoserii przed korozją zostaje uzyskane w ww.
procesach.

Procesy pomocnicze w lakierni
Mieszalnia farb
W mieszalni farb na terenie zakładu nastąpi przygotowanie wyrobów lakierniczych takich jak:
wodorozcieńczalnej międzywarstwy wypełniającej (Füllera), wodorozcieńczalnego lakieru
bazowego BC (uni oraz metalik), rozpuszczalnikowego lakieru transparentnego (CC), środka
płuczącego i rozcieńczającego wyroby wodorozcieńczalne, utwardzacza (dla lakieru CC),
rozcieńczalnika (dla lakieru CC), materiałów wyprawkowych do niewielkich napraw
lakierniczych, a następnie doprowadzenie ich do kabin lakierniczych poprzez cyrkulacyjne
instalacje rurociągowe. W mieszalni farb przygotowywane będą centralnie materiały
malarskie do procesów lakierowania. Wszystkie układy technologiczne będą szczelne.
Śladowe (niepoliczalne) ilości par lotnych związków mogą wydostać się do powietrza w
obrębie mieszalni, dlatego też zostanie zastosowane tu ogrzewanie przeponowe i specjalna
wentylacja zapewniająca bezpieczeństwo pracy.

Magazyny
Na terenie lakierni przewiduje się lokalizację kilku magazynów. Z magazynów podawane
będą w systemach automatycznych materiały do procesów technologicznych. Wszystkie
substancje na terenie lakierni będą magazynowane w sposób bezpieczny dla środowiska, w
dedykowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych skanalizowanych posadzkach, lub w
specjalnych wannach wychwytowych. Magazyny będą miały szczelne posadzki i tam gdzie
jest to wymagane chemoodporne.
Na terenie lakierni przewidziano:
•

magazyn PVC

•

magazyn lakierów i rozpuszczalników

•

magazyn surowców do VBH i KTL

•

magazyn materiałów eksploatacyjnych

•

magazyn wosku HRK

•

magazyn mączki wapiennej w formie silosów na zewnątrz lakierni
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•

magazyn HCl, NaOH, oraz innymi materiałami do podczyszczalni ścieków w lakierni

•

magazyn surowców utrzymania ruchu.

Przewiduje się, że materiały VBH i KTL będą magazynowane w zbiornikach ze stali
nierdzewnej, jednopłaszczowych umieszczonych w dodatkowych wannach zabezpieczających
przed wyciekiem. Zbiorniki będą wyposażone w sondy przepełnieniowe. PVC będzie
pompowane do urządzeń za pomocą pomp średniego ciśnienia z silosu materiałowego
umieszczonego w magazynie PVC. Wymagane ciśnienie materiału w urządzeniu jest
uzyskiwane za pomocą pomp wysokociśnieniowych umieszczonych obok urządzenia. W
czasie przestoju w produkcji lub po przestoju istnieje możliwość wykonania cyrkulacji w
przewodach materiału PVC. Materiał będzie dostarczany do zakładu samochodami
ciężarowymi i przetłaczany do dedykowanego szczelnego zbiornika za pomocą pomp
membranowych. Zarówno zbiornik jak i cały magazyn będą zabezpieczone przed
możliwością wydostania się na zewnątrz materiałów PVC.
Materiał lakierniczy będzie dostarczany w pojemnikach – kontenerach o różnej wielkości 250
– 1000 dm3. Kontenery będą ustawiane w magazynie lakierów. W kontenerze umieszczone
zostaje mieszadło z pokrywą. Wskutek zamieszania materiał lakierniczy ulega homogenizacji.
W razie potrzeby istnieje również możliwość odpowiedniego wyregulowania lepkości
poprzez dodanie medium rozcieńczającego zgodnie z wymaganiami danej aplikacji. Z
magazynu lakierów materiały malarskie będą podawane do mieszalni farb i dalej na linie
technologiczne szczelnymi układami przesyłu.
Materiał do linii HRK – wosk będzie magazynowany przy wykorzystaniu dedykowanych
pojemników materiału o pojemności około 1000 dm3.
Na potrzeby zasilania w mączkę wapienną zakład posiadał będzie około 4 silosów świeżego
materiału o pojemności około 40-60 ton każdy. Silosy zlokalizowane będą przy budynku
lakierni. Każdy silos magazynowy będzie wyposażony w wysokosprawny filtr workowy,
wskaźnik poziomu napełnienia, klatkę schodową i pomosty obsługowe oraz układ
wyładowczy i załadowczy. Załadunek silosu odbywać się będzie z samochodu
transportowego szczelnym układem transportowym w układzie pneumatycznym.
System podczyszczania ścieków
W podczyszczalni ścieków umieszczonej w ciągu technologicznym lakierni będą
neutralizowane ścieki powstające w procesach technologicznych. W tekście załączono
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schemat technologiczny procesu podczyszczania ścieków (schemat nr 4). Ścieki organiczne i
nieorganiczne zbieranie są osobno. Ścieki organiczne są generowane w strefie 1-4 VBH po
odolejeniu oraz w KTL. Ścieki nieorganiczne są generowane w strefach 6-10 VBH.
Podczyszczanie ścieków organicznych
Spływające ścieki organiczne z linii VBH (po odolejeniu) i KTL są pompowane do zbiornika
koagulacji nr 1. Na tym etapie oczyszczania ścieki są zakwaszane (np. HCl) z równoczesnym
dodaniem koagulanta (np. FeCl3). Dozowanie substancji odbywa się proporcjonalnie do
wielkości przepływu ścieków. Poddane temu procesowi ścieki przepływają następnie na
zasadzie swobodnego przepływu ścieków do zbiornika koagulacji nr 2. Tutaj w procesie
sterowanym elektrodami pH odbywa się regulowanie odczynu do wartość miedzy 10 a 11 za
pomocą NaOH i koagulacja za pomocą mleczka wapiennego. Następnym etapem jest proces
flokulacji. Środki wspomagające flokulację są mieszane ze ściekami przy pomocy mieszadła
wolnoobrotowego w sposób nieniszczący kłaczków. Dodawanie środków wspomagających
flokulację odbywa się proporcjonalnie do ilości ścieków. Po flokulacji ścieki wpływają do
osadnika wstępnego, a dalej do osadnika ukośnego w celu oddzielenia osadu. Podczyszczone
ścieki z osadnika ukośnego są kierowane razem ze ściekami nieorganicznymi do wspólnego
zbiornika zobojętniania.
Osad ściekowy z osadnika wstępnego i osadnika ukośnego jest pompowany do stacji
odwadniania osadów. Pompy membranowo-tłokowe tłoczą uwodniony osad do prasy
filtracyjnjej, gdzie ulega on odwodnieniu. Ścieki z prasy filtracyjnej zawracane są do cyklu
technologicznego podczyszczalni ścieków (do zbiornika zobojętniania) a osady odwodnione
okresowo przekazywane są do przetworzenia podmiotom zewnętrznym.
Podczyszczanie ścieków nieorganicznych
Spływające ścieki nieorganiczne z linii VBH zawierające metale są pompowane do zbiornika
neutralizacji nr 1. Tutaj w procesie sterowanym elektrodami pH ścieki uzyskują wymagane
procesem pH za pomocą dozowanych proporcjonalnie do przepływu ścieków NaOH i HCl.
Koagulacja ścieków odbywa się za pomocą FeCl3. Następnie ścieki przepływają na zasadzie
swobodnego przepływu ścieków do zbiornika neutralizacji nr 2. Tutaj wartość pH = 9,5
zostaje uzyskana poprzez dozowanie NaOH i HCl a proces koagulacji odbywa się za pomocą
mleka wapiennego. Kolejny etap oczyszczania ścieków stanowi flokulacja. Środki
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wspomagające flokulację są mieszane ze ściekami przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego
w sposób nieniszczący kłaczków. Dodawanie środków wspomagających flokulację odbywa
się proporcjonalnie do ilości ścieków. Po flokulacji ścieki wpływają do osadnika wstępnego.
W osadniku wstępnym wytrącone zostaje około 70% powstającego osadu wodorotlenkowego.
W kolejnym etapie, jaki stanowi osadnik ukośny następuje oddzielenie pozostałych, drobno
rozproszonych kłaczków. Dalej ścieki wspólnie ze ściekami organicznymi kierowane są do
wspólnego zbiornika zobojętniania. Osad ściekowy z osadnika wstępnego i osadnika
ukośnego jest pompowany do stacji odwadniania osadów. Pompy membranowo-tłokowe
tłoczą uwodniony osad do prasy filtracyjnjej, gdzie ulega on odwodnieniu. Ścieki z prasy
filtracyjnej zawracane są do cyklu technologicznego podczyszczalni ścieków (do zbiornika
zobojętniania) a osady odwodnione okresowo przekazywane są do przetworzenia podmiotom
zewnętrznym.
Wspólne podczyszczanie ścieków organicznych i nieoganicznych
Ścieki nieorganiczne wspólnie ze ściekami organicznymi kierowane są do wspólnego
zbiornika zobojętniania. W nim zachodzi proces wyrównania wartości pH do wartości
granicznych, czyli zobojętnienia przy wykorzystaniu HCl i NaOH.
Mieszanina tych ścieków podczyszczonych w dotychczasowych procesach po korekcie pH
zostaje doprowadzona do stacji pomp filtrów końcowych. Stąd ścieki są pompowane do 2
filtrów końcowych - żwirowych, a następnie przez stację kontroli końcowej są odprowadzane
do wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarno – przemysłowej.
W lakierni zlokalizowany będzie także urządzenie do usuwania oleju np. separator olejowy i
podciśnieniowy filtr taśmowy. Podciśnieniowe filtry taśmowe, służą do usuwania
zanieczyszczeń z kąpieli myjącej w filtrach magnetycznych i w hydrocyklonach. Separator
olejowy służy do ciągłego usuwania oleju z kąpieli myjących. W separatorze olejowym
następuje oddzielenie oleju z kąpieli. Zagęszczony olej (80-90%) będzie usuwany do
specjalnych pojemników (zbiorników na odpady) a następnie transportowany do magazynu
odpadów, natomiast oczyszczona kąpiel myjąca powraca do zbiorników systemowych. Z
uwagi na bardzo wysoką wilgotność powietrza w kabinie kąpieli myjących (95%)
zamontowane będą odciągi powietrza z wykraplaczem wody, co powoduje zmniejszenie strat
wody potrzebnej do prowadzenia procesu. W projektowanej podczyszczalni ścieków z
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lakierni przewiduje się funkcjonowanie laboratorium w którym prowadzone będą procesy
kontroli jakości i skuteczności oczyszczania ścieków.
System oczyszczania powietrza i gazów z LZO
Na terenie projektowanej lakierni przewiduje się dwa alternatywne systemy oczyszczania
powietrza z mgły lakierniczej: system oparty o mączkę wapienną CaCO3 lub alternatywnie
system oparty o procesy elektrostatyczne.
Mączka wapienna wykorzystywana będzie do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego
mgłą malarską z kabin lakierniczych. Mączka ta składa się w 95% +/- 5% z węglanu wapnia
CaCO3 z domieszkami węglanu magnezu i tlenków żelaza, glinu, krzemu.

W procesie

oddzielania mgły lakierniczej powstająca w kabinie mieszanina mączki z farbą (overspray)
przedostaje się przez umieszczone w posadzce kratownice do modułu filtracyjnego
EcoDryScrubbers. Tam mączka wapienna jest cyklicznie wstrząsana w celu ochrony filtra
przed zaklejeniem lakierem. Nasycona mączka kamienna zostaje odessana z obiegu do
zbiornika magazynowego zużytej mączki a zbiornik podający zostaje ponownie napełniony
mączką.
Alternatywnym systemem będzie system oparty o procesy elektrostatyczne przy
wykorzystaniu środków o opatentowanym składzie do wiązania farby z mgły lakierniczej
która w formie pulpy będzie zbierana w dedykowanych pojemnikach linii technologicznej i
następnie przekazywana do przetworzenia jako odpad. Wybór metody oczyszczania
powietrza z mgły lakierniczej uzależniony będzie od dostawcy wyposażenia lakierni.
Obydwie metody spełniają najwyższe standardy technologii światowej w zakresie
oczyszczania mgły lakierniczej i zostały sprawdzone w skali przemysłowej na świecie.
Powietrze odlotowe z linii technologicznych lakierni będzie odciągane dedykowanymi
systemami wentylacji i kierowane do środowiska. Z odcinków suszarek KTL, PVC, suszarki
międzywarstwy wypełniającej Füllera i dwóch suszarek warstw wierzchnich (suszarki CC),
oraz kabin linii CC powietrze będzie oczyszczane z LZO przy wykorzystaniu dopalaczy
termicznych o sprawności minimum 90%.
Dopalacz termiczny w otwartym płomieniu (palnik gazowy) dopala lotne rozpuszczalniki
organiczne ze skutecznością minimum 90% do CO2 i H2O w postaci pary. Dopalacz pracuje
w temperaturach 680-8500C. Spaliny z dopalacza wykorzystywane są do ogrzewania suszarki
poprzez

podgrzewanie

w

wymienniku

ciepła

świeżego

powietrza

powietrzem
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recyrkulacyjnym z dopalacza. Wykorzystanie ciepła z dopalacza do utrzymania wymaganej
temperatury w suszarce powoduje zmniejszenie technologicznego zapotrzebowania na gaz a
przez to niższą emisję z technologicznego spalania paliw.
Dla linii międzywarstwy wypełniającej (Füllera) i BC1, BC2, CC1, CC2, projektuje się
budowę wspólnego emitora gazów odlotowych do powietrza zlokalizowanego na zewnątrz
obiektu lakierni, o wysokości 50 m. Komin ten będzie alternatywnie jedno lub
trzyprzewodowy przy tych samych parametrach prędkości przepływu i ilości wydalanego
powietrza. Możliwe jest też rozwiązanie polegające na wyprowadzeniu trzech przewodów do
pewnej wysokości komina uwarunkowanej rozwiązaniem technicznym i dalej ich połączenie
w jeden przewód. Na potrzeby raportu założono że komin będzie trzyprzewodowy.
Alternatywne rozwiązania nie wpłyną na wielkość emisji. Z pozostałych źródeł gazy
odlotowe będą odprowadzane dedykowanymi emitorami rozmieszczonymi na dachu budynku
lakierni.

Wytwarzanie i obieg wody zdemineralizowanej - DEMI
Woda zdemineralizowana przygotowywana będzie w stacji „DEMI”. Woda surowa ze stacji
wodociągowej gromadzona będzie w dedykowanym zbiorniku i poddawana procesom
uzdatniania w: wielowarstwowym filtrze żwirowym, wymiennikach kationowych i
anionowych. Wyprodukowana w ten sposób woda, całkowicie odsolona, będzie gromadzona
w zbiornikach wody czystej i po zdezynfekowaniu w urządzeniu UV, przepompowywana do
poszczególnych punktów jej odbioru. Zużycie wody zminimalizowane będzie przez
zastosowanie wtórnego obiegu wody DEMI ze strefy pasywacji i płukania w VBH do stacji
DEMI.

Urządzenie

to

pozwala

na

powtórne

wykorzystanie

oczyszczonej

wody

zdemineralizowanej do płukania nadwozi. Regeneracja wymieniaczy kationowych dokonuje
się przy pomocy rozcieńczonego kwasu solnego a wymieniaczy anionowych przy pomocy
rozcieńczonego ługu sodowego. Powstające wody popłuczne z filtrów kierowane będą do
urządzeń podczyszczalni ścieków w lakierni.
Wykaz surowców i materiałów zużywanych w lakierni
W poniższych tabelach przedstawiono wykazy surowców zużywanych w lakierni.
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Tabela 12
Wykaz podstawowych surowców zużywanych w lakierni
Strefa/linia
VBH
KTL
Międzywarstwa wypełniająca (Füllera)
PVC
- zatyczki montażowe
- maty izolacyjne
- materiał PVC i kleje
Linie BC 1 i 2 + kabina poprawek
Linie CC 1 i 2 + kabina poprawek
HRK
System oczyszczania powietrza w kabinach
- mączka wapienna do suchego oczyszczania mgły lakierniczej
- środki do elektrostatycznego oczyszczania mgły lakierniczej

Szacunkowa ilość/rok
960 Mg
1 310 Mg
805 Mg
7 300 000 szt.
8 200 000 szt.
3 600 Mg
1005 Mg
1382,5 Mg
1117 Mg
6100 Mg
204 Mg

Tabela 13
Wykaz materiałów pomocniczych zużywanych w lakierni
Zużycie
szacunkowe
Mg/rok

Surowiec / materiał pomocniczy

Zastosowanie

Materiały ścierne (krążki, papier
ścierny, gąbki, włóknina, itp.)

Poprawki lakiernicze

100

Stosowane w większości procesów
na lakierni do czyszczenia i
usuwania resztek substancji
nakładanych na karoserię, np. masy
uszczelniające, kleje, woski

20

Poprawki lakiernicze

1

Materiały do maskowania i osłony
karoserii podczas procesu (taśmy
klejące, folia ochronna, papiery, itp.)

Do maskowania i ochrony części
karoserii w poszczególnych
procesach.

20

Inne materiały (pędzelki, szpachelki,
kubki, puszki metalowe i z tworzywa
itp.)
Kwas azotowy

Materiały za pomocą, których
nanoszone są drobne poprawki
lakiernicze
Wytrawianie i usuwanie osadów w
linii VBH, regeneracja filtrów,
membran, itd.
Wytrawianie i usuwanie osadów w
linii VBH.

Czyściwo (szmatki, gazy, wata, itp.)
Materiały polerskie (gąbki, podkładki,
itp.)

Kwas cytrynowy

15
0,05

105
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Surowiec / materiał pomocniczy

Kwas solny 33 %
Kwas szczawiowy
Oleje i smary stosowane na terenie
lakierni przez utrzymanie ruchu i
podczyszczalnię ścieków
Podchloryn sodu
Trójchlorek żelaza w kg
Wapno budowlane - wodorotlenek
wapnia Ca(OH)2
Wodorotlenek sodowy 50%

Zużycie
szacunkowe
Mg/rok
produkcja wody DEMI, oczyszczanie
300
ścieków
Wytrawianie i usuwanie osadów w
0,05
linii VBH.
Cała lakiernia
3
Zastosowanie

Usuwanie osadów, dezynfekcja KTL;
Oczyszczanie ścieków
Oczyszczanie ścieków
Oczyszczanie ścieków
Surowiec chemiczny w chemii
technicznej, do produkcji. Lakiernia linia przygotowania powierzchni
(VBH); podczyszczalnia ścieków
Podczyszczanie ścieków

Koncentrat cieczy emulgującej do
obróbki metali
Polimer anionowy wodno rozpuszczalny Podczyszczanie ścieków
w postaci emulsji

5
150
100
150

0,01
2

Ryc. 5
Nadwozie w wannie procesowej lakierni
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Ryc. 6
Lakierowanie nadwozia w kabinie lakierniczej

Ryc. 7
Ręczny natrysk lakieru
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Ryc. 8
Proces suszenia nadwozi w suszarce

5.7. Wydział montażu i wykańczania (finish) (H4)
Po przeprowadzeniu procesu lakierowania w hali lakierni karoseria przechodzi przez
bufor transportowy do hali montażu. Wewnątrz wydziału montażu wydzielone będą części
linii montażowych i magazynowo logistyczne.
Wydział montażu składa się z:
•

obszaru podmontażu kokpitu

•

obszaru podmontażu drzwi

•

obszaru podmontażu mechanizmów napędowych, zespołów napędowych i podwozi

•

siedmioodcinkowej linii (sekcji) montażu głównego (1-7)

•

obszaru prac wykończeniowych i kontroli – tzw. finish

W tekście załączono schemat poglądowy wydziału montażu i wykańczania (schemat nr 5).
W obszarze montażu dokonywana jest kompletacja polakierowanej karoserii. Na podstawie
analizy procesów technologicznych montażu oraz wyposażenia, stwierdza się, że
zdecydowana większość wykonywanych operacji przypada na montaż ślusarski (głównie
połączenia skręcane), w którym udział połączeń klejonych, oraz materiałów potencjalnie
oddziaływujących na środowisko jest znikomy.
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Oznaczenia odcinków linii sporządza się zgodnie z wewnętrzną numeracją, która odpowiada
zawsze

odcinkowi

danego

rodzaju

systemu

transportu

technologicznego.

Poniżej

przedstawiono charakterystykę poszczególnych procesów i etapów. Montaż odbywa się w
taktach.

Odcinek sekcji 1-2
Na odcinkach tych drzwi oddzielane są od karoserii oraz transportowane są własnymi
przenośnikami do obszaru podmontażu drzwi, pierwsze części i podzespoły konstrukcyjne
montowane są do nadwozia - kokpit, wiązki kablowe, podsufitka oraz akumulator.
Nadwozie przygotowywane jest do wklejenia szyb za pomocą primera, który nakładany jest
pędzlem. Robot klejowy nanosi ścieżkę kleju na podlegającą wklejeniu szybę, następnie jest
ona przyciśnięta do nadwozia. Klej dostarczany jest do robota w beczce o pojemności około
250 kg. Beczka ustawiana jest w stojaku systemowym.
W obszarze przenośnika poprzecznego następuje wmontowanie do pojazdu dużych
elementów od tyłu, takich jak okładziny podłogi i ścian, powierzchnia bagażnika, ścianki
działowe.
Odcinek sekcji 3
Połączenie nadwozia z podwoziem oraz napędem, podłączenie przewodów i wężyków
łączących instalacje. W obszarze odcinka taśmy 3 następują jeszcze roboty przyłączeniowe.
Odcinek sekcji 4
Pozostałe prace przyłączeniowe i wyposażanie samochodów.
Odcinki sekcji 5-6-7
Na odcinkach tych montowane są dalsze elementy wyposażenia. Następuje wmontowanie
drzwi kabiny kierowcy (wcześniej zdemontowanych na sekcji 1 w celu uzbrojenia). Następuje
tu też napełnienie paliwem, oraz płynami technicznymi (np. roztwór Ad Blue, czynnik
chłodniczy, płyn do układu chłodzenia, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy). Napełnianie
następuje przy wykorzystaniu dedykowanych napełniarek. Napłeniarki będą zabezpieczone
przed niekontrolowanym wyciekiem. Płyny dostarczane są szczelnymi przewodami a po
podaniu określonej ilości płynów aktywowane są czujniki zapobiegające dalszemu
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napełnianiu zbiorników. Obszary napełniania będą zabezpieczone przed skutkami
ewentualnych wycieków. W obszarze napełnienia paliwem następuje odsysanie powietrza z
oparami paliw, które odprowadzane jest na zewnątrz budynku.
Podmontaż kokpitu
Podczas podmontażu kokpitu następuje jego komplementacja. Po skompletowaniu kokpitu
podzespół zostaje dostarczony na główną linię montażu.
Podmontaż drzwi
Podczas podmontażu drzwi następuje ich wyposażenie w wewnętrzny osprzęt i tapicerkę.
Podmontaż mechanizmów napędowych - zespołów napędowych - podwozia
Podmontaż podzielony jest na 3 obszary. W pierwszym obszarze następuje połączenie silnika
z przekładniami (skrzynią biegów) oraz kompletacja osprzętu. W drugim obszarze następuje
rozbudowa osi przedniej (przeładowanie silnika ze skrzynią biegów na ramę montażową i
uzupełnienie o przekładnię, montaż kolumn zawieszenia przedniego, montaż węży
silnikowych). W trzecim obszarze oś przednia wraz z osprzętem przenoszona jest na stół
montażowy, gdzie następuje jej uzupełnienie o układ wydechowy, oraz tylne zawieszenie.
Cały zmontowany zespół transportowany jest w obszar sekcji 3 i gdzie będzie łączony z
nadwoziem.
Obszar kontroli, regulacji, prac wykończeniowych (finish)
Następuje ustawienie geometrii podwozia, test jazdy wraz z kodowaniem sterowników
samochodu oraz testowanie instalacji elektrycznej na rolkowym stanowisku kontroli. Prace te
odbywają się w dedykowanych wentylowanych kabinach – tzw. kabinach rolkowych. Spaliny
odciągane wentylacją kabin lub indywidualnymi odciągami miejscowymi odprowadzane będą
nad dach hali montażu. Następnie pojazd przejeżdża na zewnętrzny tor prób i po przejeździe
torem trafia na obszar kontroli szczelności gdzie następuje mycie pod ciśnieniem, a następnie
badanie szczelności poprzez natrysk z odpowiednio ustawionych i ukierunkowanych dysz.
Oba procesy stanowią systemy zamknięte. Woda podawana do kabin mycia i kontroli
szczelności jest odpowiednio uzdatniona np. w procesie odwróconej osmozy i cyrkuluje
bezpośrednio w kabinach z wykorzystaniem odpowiednich zasobników i systemów filtracji
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dla każdego procesu (mycia i kontroli szczelności). Na systemy filtracji składają się filtry
tkaninowe i separator olejowy w strefie mycia. Raz w tygodniu następuje wymiana wody w
zbiornikach, a ścieki po podczyszczeniu w separatorze piasku odprowadzane są do kanalizacji
sanitarno – przemysłowej. W trakcie wyjeżdżania z kabiny na karoserii pojazdu wynoszone
jest do 15 litrów wody, która spływa do krat ociekowych i dalej do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej, a zbiorniki obiegowe wody są po jej uzdatnieniu np. w procesie odwróconej
osmozy dopełniane. Z całej hali wykańczania gdzie odbywa się ruch pojazdów na kołach
spaliny odciągane będą układem wentylacji ogólnej i stanowiskowej.
W obszarze wykańczania zlokalizowano także dwa obszary poprawek lakierniczych pracujące niezależnie i będące niezależnymi instalacjami. Drobne poprawki wykonywane są
na wydzielonej części hali wykańczania, na otwartych stanowiskach z odciągami
miejscowymi. Poprawki większych powierzchni realizowane są w dedykowanej kabinie
lakierniczo – suszarniczej z odciągiem powietrza z całej kabiny.
Po pozytywnym przejściu badań kontrolnych na obszarze wykańczania pojazd przekazany
zostaje do logistyki na plac wyrobów gotowych (outbound), lub do wydziału zabudowy
specjalnej (BUS).
W poniższej tabeli przedstawiono przewidywany wykaz materiałów i surowców
wykorzystywanych w procesie montażu.
Tabela 14
Szacunkowe zużycie materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych na montażu
Substancja
Jednostka Ilość/pojazd Zużycie w
roku
Olej napędowy

dm3

15

1 500 000*

Benzyna bezołowiowa

dm3

15

1 500 000*

Czynnik chłodniczy do klimatyzacji

kg

1,5

150 000

Olej do układu wspomagającego

m3

1,5

150 000

Olej do układów klimatyzacyjnych

dm3

0,08

8 000

Roztwór wodny mocznika (Ad Blue)

dm3

25

2 500 000

Płyn hamulcowy

dm3

1,5

150 000

Płyn do spryskiwaczy

dm3

10

1 000 000
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Jednostka Ilość/pojazd

Substancja

Zużycie w
roku

Płyn do układu chłodniczego

dm3

25

2 500 000

Smary oleje i pasty

dm3

0,55

55 000

Glikol propylenowy do smarowania elementów

dm3

0,15

15 000

dm3

0,025

2 500

Klej do Cockpitu

dm3

0,6

60 000

Primer do odtłuszczania

dm3

0,05

5 000

Terostat 8550 Reiniger - odtłuszczacz powierzchni

dm3

0,05

500

dm3

0,3

30 000

mb

4

400 000

dm3

0,2

20 000

kg

2

200 0000

dm3

0,1

10 000

Hydro-Basislack do poprawek lakierniczych

kg

0,05

5 000

2K HS CC Pro Gloss do poprawek lakierniczych

kg

0,05

5 000

gumowych
Izopropanol

do

odtłuszczania

powierzchni

lakierowanych

lakierowanych
REINIGER - środek do aktywacji powierzchni
przed

nałożeniem

środka

do

poprawienia

przyczepności przy klejeniu szyb
Taśma do szyb
Płyn

podkładowy

przed

klejeniem

szyb

zwiększający przyczepność (Primer)
Klej do szyb
Środek do czyszczenia karoserii na zimno

* - podano maksymalne zapotrzebowanie przy założeniu 100% produkcji z silnikiem wysokoprężnym lub z
zapłonem iskrowym

Płyny techniczne, paliwa, oleje itp. magazynowane są w głównych zbiornikach
magazynowych na terenie zakładu – w magazynie paliw i płynów technicznych (obiekt nr
H9). Na terenie wydziału montażu zlokalizowane są zbiorniki pośrednie. Wszystkie płyny
techniczne są podawane za pomocą systemu szczelnych rurociągów ze stacji paliw i płynów
technicznych do napełniarek w obszarze produkcyjnym. Wszystkie zbiorniki magazynowe
pośrednie będą zabezpieczone przed skutkami ew. wycieku. Zbiorniki pośrednie nalewarek
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mają pojemność będącą w stanie przyjąć 1,5 krotność pojemności napełnienia daną substancją
zbiorników pojazdu. Przed napełnieniem płynem hamulcowym oraz chłodniczym układy
pojazdu kontrolowane są pod względem szczelności. Dopiero wówczas dokonywane jest
napełnienie. Z wydziału montażu i wykańczania szacuje się że w zależności od
zapotrzebowania rynku około 85 000 pojazdów w skali roku pojedzie bezpośrednio na plac
odkładczy Outbound (H10), a około 15 000 pojazdów zostanie przekazanych do budynku
BUS (H5) gdzie będą podlegały dostosowaniom na specjalne zamówienia. Do raportu
dołączono schemat technologiczny wydziału montażu i wykańczania (schemat nr 5).

Ryc. 9
Widok linii montażu

5.8.Budynek wielofunkcyjny - Pilotorga, TC i Spine (H6)
Będzie to trzykondygnacyjny obiekt ze zlokalizowaną wewnątrz następującą
infrastrukturą: hala pilotażowa prototypów, warsztaty utrzymania ruchu, zaplecza socjalno biurowe, zaplecze administracyjne, pomieszczenia laboratoryjne, zakładowa przychodnia
medyczna, centrum zapewnienia jakości, kantyna i centrum IT.
Prototypownia (Pilotorga – pilothala – hala pilotażowa) jest wydziałem w którym
prowadzone będą prace badawczo rozwojowe mające na celu wdrażanie nowych wzorców do
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produkcji, wariantowaniu rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych, oraz sprawdzaniu
przydatności specjalistycznego oprzyrządowania stanowiskowego.
Wyposażona jest ona w stanowiska kontrolno-pomiarowe, spawalnicze, malarskie i
montażowe oraz posiada wydzielone miejsce do przygotowania form.
Odciągi powietrza z poszczególnych stanowisk będą realizowane przez dedykowane ssawy
podłączone do centralnego układu wentylacji. Ssawy te będą ustawiane (zaciągane) nad
poszczególne stanowiska w trakcie ich pracy.
Główne zadania stawiane przed halą prototypów i pracującymi tam osobami to:
•

optymalizacja procesu oraz jakości produktu jakim jest pojazd

•

optymalizacja funkcji

•

pomiary elementów konstrukcyjnych

•

produkowanie urządzeń i szablonów dla celów analizy

•

budowa oraz wykańczanie pojazdów przedseryjnych

•

przeprowadzanie prób montażowych, produkcja oraz uzgadnianie elementów
wzorcowych

Ryc. 10
Widok wnętrza hali pilotażowej
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Zaplecze socjalno – biurowe i administracyjne zlokalizowane w tym budynku będzie
obsługiwało centralnie całą fabrykę. Będą tam zlokalizowane różnego rodzaju działy jak
logistyka, księgowość, optymalizacja produkcji, itp.
Laboratorium zlokalizowane w tym budynku będzie pełniło funkcję kontrolną nad procesami
produkcyjnymi i jakością produkowanych pojazdów.
W warsztatach utrzymania ruchu będą realizowane drobne naprawy i konserwacje maszyn i
urządzeń będących na wyposażeniu zakładu.
Na terenie zakładu przewiduje się lokalizację:
•

zakładowej przychodni medycznej w przedmiotowym budynku

•

około 3 punktów pierwszej pomocy w różnych częściach zakładu.

Punkty pierwszej pomocy umożliwiać będą zabezpieczenie pierwszej pomocy pracownikom
w przypadku wypadku przy pracy.
Główna przychodnia medyczna zabezpieczy pomoc poszkodowanym pracownikom do czasu
transportu do jednostek wysokospecjalistycznych i zapewni szeroką opiekę medyczną
pracownikom zakładu. W ramach zakładowej przychodni medycznej zakłada się
funkcjonowanie:
•

oddziału pogotowia – pierwszej pomocy

•

centrum rehabilitacji i sportu

•

laboratorium

•

oddziału fizjoterapii

•

gabinetów specjalistycznych.

Przychodnia medyczna umożliwi wykonywanie podstawowych badań (EKG, ciśnienie krwi ,
spirometria , audiometria , binoptometria ), badań w ramach okresowej kontroli zdolności do
pracy.
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5.9. Wydział budowy samochodów specjalnych - BUS (H5)
Wydział budowy samochodów specjalnych zlokalizowany będzie pomiędzy głównymi
zabudowaniami fabryki a placem samochodów gotowych w dedykowanym budynku. W jego
skład wchodzą stanowiska do wykonywania prac adaptacyjnych mających na celu
przystosowanie typowych samochodów do celów specjalnych (np. samochody policyjne,
warsztatowe, ze specjalnym oprzyrządowaniem lub ze specjalistyczną zabudową). Większość
operacji technologicznych polega na wierceniu otworów, łączeniu części za pomocą śrub,
wkrętów, nitów, zatrzasków, klejów. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się
wykonywanie

drobnych

prac

wyprawkowych.

W

wydziale

tym

przewiduje

się

funkcjonowanie kabiny lakierniczej do dokonywania wyprawek lakierniczych.
W hali tej zlokalizowane będzie także stanowisko przygotowywania pojazdów na targi,
wystawy i do prezentacji prasowych.
Na poniższych rycinach przedstawiono przykłady samochodów montowanych w tym
wydziale.
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Ryc. 11
Przykłady rozwiązań samochodów z zabudową specjalną
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5.10. Magazyn surowców, części i podzespołów
Hala centrum dostaw i magazynowania składa się z 3 jednostek :
•

centrum dostaw

•

centrum składowe

•

sektor dostaw i magazyn pojemników i opakowań zwrotnych.

Cały obiekt będzie wykorzystywany do przyjęcia i magazynowania podzespołów do
produkcji samochodów, surowców do produkcji, magazynowania pustych opakowań
zwrotnych. W obiekcie będzie wydzielone pomieszczenie socjalne i biurowe. W hali
magazynowej

wydzielona

będzie

strefa

magazynowania

materiałów

i

substancji

niebezpiecznych (np. poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa). Magazynowanie
prowadzone będzie w dedykowanych kontenerach, na regałach, w fabrycznych pojemnikach.
Magazynowanie prowadzone będzie bezpiecznie dla środowiska i zdrowia, oraz życia
pracowników. Po wschodniej stronie wzdłuż całej hali funkcjonować będzie sektor przyjęcia
towaru i magazyn pojemników i opakowań zwrotnych.

5.11. Budynek mediów i systemy grzewcze oraz chłodnicze (H7)
Budynek mediów to dedykowany obiekt gdzie doprowadzone będą przyłącza gazu i wody. W
budynku tym nastąpi rozdział mediów na poszczególne obiekty zakładu. Ponadto będzie tam
zlokalizowana

instalacja

wytwarzania

sprężonego

powietrza,

centrala

instalacji

tryskaczowych i stacji wody lodowej. W budynku tym zlokalizowana będzie także kotłownia
produkująca ciepłą wodę dla celów grzewczych, procesowych i użytkowych na terenie
zakładu. Dla potrzeb produkcji ciepłej wody użytkowej dla pracowników w poszczególnych
halach

produkcyjnych

przewidziano

także

alternatywnie

podgrzewacze

miejscowe

elektryczne. Projektowana kotłownia wyposażona będzie w 3 kotły o mocy 6 MW każdy
opalane gazem ziemnym. Zakłada się wstępnie, że piece te będą posiadały także rezerwowe
palniki na olej opałowy. Spaliny z kotłów będą odprowadzane wspólnym kominem
trzyprzewodowym o wysokości około 30 m. Przy budynku mediów zostaną zlokalizowane
wieże chłodnicze. Będzie to pięć wieży o mocy 3,4 MW każda. Cztery z nich pracować będą
w ruchu ciągłym, jedna stanowi rezerwę awaryjną. Schładzanie wody krążącej w obiegu
pierwotnym będzie realizowane przez zraszanie powierzchni zewnętrznej wężownicy rurowej
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wodą z obiegu wtórnego. Ochładzanie wody w drugim (wtórnym) obiegu jest realizowane
poprzez jej odparowanie z powierzchni wężownicy w kontakcie z przepływającym w
przeciwprądzie powietrzem, które po podgrzaniu i zaabsorbowaniu par jest usuwane do
otoczenia. Woda zraszająca wężownicę zbiera się w komorze wodnej skąd ponownie jest
kierowana do systemu dysz zraszających wężownicę.
Dla produkcji ciepłej wody, ogrzewania zakładu i produkcji ciepła technologicznego
wykorzystywane będą wspomniane 3 kotły, nagrzewnice, promienniki gazowe, urządzenia
grzewcze w centralach klimatyzacyjnych oraz źródła spalania paliw, których produkty
spalania będą wykorzystywane w procesie technologicznym - do ogrzewania i suszenia
przedmiotów (palniki suszarek głównie na wydziale lakierni i budowy karoserii). Paliwem dla
wszystkich urządzeń będzie gaz ziemny.
Moc zainstalowaną źródeł spalania gazu na poszczególnych wydziałach zakładu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Na terenie zakładu będzie stosowana rekuperacja ciepła np. poprzez zastosowanie kół
cieplnych które wykorzystują ciepło z odprowadzanego powietrza zużytego do podgrzewania
powietrza tłoczonego do układów wentylacyjnych.
Chłodzenie pomieszczeń pomiarowych i innych wymagających utrzymania stałej niskiej
temperatury realizowane będzie przez urządzenia klimowentylacji lub klimatyzacyjne.
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Tabela 15
Przewidywane moce cieplne źródeł spalania paliw
l.p. Wydział

Kotły
1.

Budynek mediów

2.
3.
4.
5.

Lakiernia
Wydz. Karoserii
Wydz. Montażu
Budynek
wielofunkcyjny
Suma mocy
poszczególnych źródeł
Suma mocy
energetycznych i
technologicznych źródeł

6.
7.

Moc źródeł energetycznych
[kW]

Nagrzewnice
Central went.

Nagrzewnice
bramowe

Moc źródeł ciepła
technologicznego
[kW]
Promienniki

Palniki

18 000
(3 x 6000)

18 000
7 000
13 600
6 800

500
700

600
700

1 200

1 300

41 350
3 800

48 350
18 500
8 200
3 900

45 150

96 950

45 150

96 950

3 900
18 000

Łączna moc
grzewcza na
poszczególnych
wydziałach

31 300
51 800
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5.12. Magazyn odpadów (H8)
Magazyn odpadów to dedykowany obiekt do zbierania i magazynowania odpadów
powstających w trakcie pracy zakładu zabezpieczający całkowicie środowisko przed
możliwym

potencjalnym

oddziaływaniem

magazynowanych

odpadów.

Odpady

na

poszczególnych liniach procesowych i w poszczególnych obiektach będą zbierane do
odpowiednich pojemników w pełni zabezpieczonych przed oddziaływaniem na środowisko i
albo odbierane bezpośrednio z tych miejsc do przetworzenia poza zakładem, względnie
przewożone w dedykowanych pojemnikach do magazynu odpadów, gdzie będą
magazynowane do czasu zebrania partii zapewniającej opłacalny transport. Magazyn
odpadów będzie posiadał wydzielone miejsca na odpady niebezpieczne i odpady inne niż
niebezpieczne. Posadzka magazynu wykonana będzie z materiału chemoodpornego tam gdzie
jest to wymagane np. w obszarach zagrożonych wyciekiem. Przed magazynem zlokalizowane
będzie miejsce przeładunku odpadów (szczelny, skanalizowany plac). Magazyn odpadów
wraz z miejscem przeładunkowym wyposażony będzie w odwodnienie liniowe z odpływem
ścieków powstających w trakcie eksploatacji magazynu do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej. Na trasie kanalizacji z tego obszaru zostanie zamontowany szczelny zbiornik
do zbierania ewentualnych wycieków w trakcie prac przeładunkowych. Zbiornik posiadać
będzie zamontowaną sondę, tj. czujnik maksymalnego napełnienia zbiornika, wraz z lampką
sygnalizacyjną i buczkiem. Przy braku prac przeładunkowych odpadów ścieki deszczowe,
oraz z mycia nawierzchni utwardzonych i posadzki w magazynie odpadów będą kierowane do
kanalizacji sanitarno – przemysłowej a odpływ do zbiornika będzie zablokowany zasuwą.
Przy przeładunku odpadów zostanie zamknięta zasuwa odcinająca odpływ do kanalizacji
sanitarno – przemysłowej a otwarty będzie odpływ do zbiornika szczelnego tak aby skierować
do niego ewentualne awaryjne wycieki. Po bezawaryjnym przeładunku zasuwa na kanalizacji
sanitarno – przemysłowej zostanie ponownie otwarta a zamknięty zostanie dopływ do
zbiornika. Po ewentualnym wycieku do zbiornika w trakcie sytuacji awaryjnej przy
przeładunku odpadów i jego zapełnieniu będą wykonywane analizy ścieków w nim
zgromadzonych. W zależności od wyników będą one odprowadzane do kanalizacji ścieków
sanitarno - przemysłowych na terenie zakładu i dalej do kanalizacji sanitarnej gminnej (w
przypadku gdy stężenie nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych w ściekach
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wprowadzanych do kanalizacji) lub odpompowane i wywożone do zewnętrznych instalacji
celem unieszkodliwienia w zależności od ich składu.

5.13. Magazyn zakładowy paliw i płynów technicznych ze stacją paliw (H9)
Magazyn paliw i płynów technicznych ze stacją paliw to zespół obiektów które dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych może pracować przez całą dobę,
bezobsługowo. Obiekt magazynowania paliw i płynów technicznych, oraz stacja tankowania
pojazdów zakładowych obsługiwać będą obrót paliwami i płynami technicznymi na terenie
całego zakładu.
Procesy technologiczne jakie mają tu miejsce, są związane wyłącznie z obsługą obrotu
towarowego dla potrzeb zakładu, oraz magazynowaniem produktów. Przyjmowanie i
rozładunek produktów odbywać się będzie zasadniczo wyłącznie grawitacyjnie poprzez
indywidualne dla każdego zbiornika złącze (z łącznikiem wtykowym dla samochodów
cystern) umieszczone w szczelnych wanienkach (szybach). Jedynie rozładunek czynnika
chłodniczego do dedykowanego zbiornika odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomp (ze
względu na charakterystykę układu). W tabeli 16 zestawiono wykaz projektowanych
zbiorników na stacji paliw i płynów technicznych.
W skład projektowanej stacji paliw i płynów technicznych wchodzić będą:
•

zbiorniki podziemne dwupłaszczowe

•

stacja pomp mających za zadanie transport poszczególnych płynów ze zbiorników do
linii technologicznych na terenie zakładu

•

rurociągi przesyłowe

•

układ masztów z zaworami oddechowymi do odpowietrzania zbiorników

•

system pomiaru wypełnienia zbiorników płynami

•

system kontroli szczelności w przestrzeni międzypłaszczowej typu suchego lub
mokrego

•

strefa rozładunku paliw i płynów na dedykowanej szczelnej skanalizowanej płycie
rozładunkowej

•

dystrybutory do tankowania samochodów służbowych na dedykowanej szczelnej
skanalizowanej płycie

• podziemny

zbiornik

awaryjny

do

wychwytywania

szkodliwych

substancji
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rozpuszczalnych w wodzie (np. płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy szyb
samochodowych, płyn do chłodnic, Ad Blue). Zbiornik awaryjny będzie zamykany
automatycznie w czasie tankowania substancji rozpuszczalnych w wodzie i stanowi
zabezpieczenie przed przedostaniem się tych substancji do kanalizacji deszczowej.
• urządzenie oczyszczające np. separator piasku i produktów ropopochodnych na ciągu
spływu wód opadowych zarówno z płyty szczelnej stanowiska zlewczego (miejsce
przeładunku paliw i płynów technicznych) i płyty szczelnej tankowania aut. Separator
zabezpiecza przed przedostaniem się do kanalizacji deszczowej substancji
ropopochodnych i zawiesiny przez 24 godziny na dobę.
Działanie podziemnego zbiornika awaryjnego polega na wychwytywaniu substancji,
rozpuszczalnych

w

wodzie

(np.

płyn

hamulcowy,

płyn

do

spryskiwaczy

szyb

samochodowych, płyn do chłodnic) i zapobieganiu przed przedostawaniem się ich do
środowiska. W czasie napełniania płynami technicznymi zbiorników podziemnych, spływ
płynów mogących rozlać się na płytę szczelną w wyniku ewentualnej awarii, bądź
rozszczelnienia się instalacji, będzie kierowany bezpośrednio do bezodpływowego zbiornika
awaryjnego. Przekierowanie płynów do zbiornika będzie realizowane automatycznie poprzez
zamknięcie zaworu odcinającego odpływ do kanalizacji deszczowej. Otwarcie pokrywy
studni zlewowej (wyłącznik krańcowy) podczas napełniania zbiorników podziemnych
powoduje zamknięcie zaworu odcinającego odpływ do separatora i dalej kanalizacji
deszczowej. Otwarty zawór umożliwia przepływ wód opadowych do separatora
ropopochodnych i dalej do kanalizacji deszczowej. Zbiornik awaryjny po napełnieniu
substancjami rozpuszczalnymi w wodzie, będzie opróżniany przez specjalistyczną firmę i
jego zawartość jako odpad przekazana do zagospodarowania firmie posiadającej wymagane
prawem pozwolenia.
Wszystkie zbiorniki paliw i płynów technicznych przewiduje się jako podziemne
(alternatywnie zbiornik na czynnik chłodniczy do układów klimatyzacji może być naziemny),
a ich lokalizacja, wyposażenie techniczne będą zgodne z wymaganiami:
•

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.)
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•

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie dozoru
technicznego,

jakim

powinny

odpowiadać

zbiorniki

bezciśnieniowe

i

niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
(Dz. U. Nr 113, poz. 1211 ze zm.).

Tabela 16
Zestawienie przewidywanych zbiorników stacji paliw i płynów technicznych
Dostawy
Magazynowane
Sposób
materiały
Sposób rozładunku
Charakterystyka zbiornika
dostawy
1 zbiornik podziemny o pojemności
około 40 m3 z podwójnym płaszczem,
Płyn hamulcowy autocysterna grawitacyjnie
sygnalizacją przepełnieniową, systemem
kontroli 24 h/dobę
Płyn do
spryskiwaczy

1 zbiornik podziemny o pojemności
grawitacyjnie z
około 40 m3 z podwójnym płaszczem,
autocysterna użyciem wahadła
sygnalizacją przepełnieniową, systemem
gazowego
kontroli 24 h/dobę

Płyn do układu
autocysterna
wspomagania

Płyn do chłodnic autocysterna

Olej silnikowy

autocysterna

grawitacyjnie

1 zbiornik podziemny o pojemności
około 40 m3 z podwójnym płaszczem,
sygnalizacją przepełnieniową, systemem
kontroli 24 h/dobę

grawitacyjnie

1 zbiornik podziemny o pojemności
około 40 m3 z podwójnym płaszczem,
sondą przepełnieniową, systemem
kontroli 24 h/dobę

grawitacyjnie

1 zbiornik podziemny o pojemności
około 40 m3 z podwójnym płaszczem,
sondą przepełnieniową, systemem
kontroli 24 h/dobę

1 zbiornik podziemny o pojemności
grawitacyjnie z
około 40 m3 z podwójnym płaszczem,
Benzyna
autocysterna użyciem wahadła
sygnalizacją przepełnieniową, systemem
gazowego
kontroli 24 h/dobę
2 zbiorniki podziemne o pojemności
około 40 m3 każdy lub jeden o
Olej napędowy autocysterna grawitacyjnie
pojemności 80 m3 z podwójnym
płaszczem, sygnalizacją przepełnieniową,
systemem kontroli 24 h/dobę
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Magazynowane
materiały

Dostawy
Sposób
dostawy

Sposób rozładunku

Charakterystyka zbiornika

grawitacyjnie

zbiornik podziemny o pojemności około
40 m3 z podwójnym płaszczem,
sygnalizacją przepełnieniową, systemem
kontroli 24 h/dobę

Olej opałowy

autocysterna

Czynnik
chłodniczy do
układów
klimatyzacji

autocysterna pompa (tłoczenie)

Ad Blue

autocysterna

grawitacyjnie

zbiornik podziemny lub naziemny o
pojemności około 40 m3 z systemem
kontroli 24 h/dobę
zbiornik podziemny o pojemności około
40 m3 z podwójnym płaszczem,
sygnalizacją przepełnieniową, systemem
kontroli 24 h/dobę

W powyższej tabeli przedstawiono zakładane pojemności zbiorników. Pojemności te
mogą ulec zmianie w zależności od dostawcy technologii. Dopuszcza się także zabudowę
mniejszej ilości zbiorników ale wielokomorowych do magazynowania w poszczególnych
komorach różnych substancji. Zbiorniki będą spełniały wymagania cytowanych aktów
prawnych.
Na terenie zakładu w hali montażu sporządzane będą mieszanki cieczy o obniżonej
temperaturze zamarzania (płynów do chłodnic) w urządzeniach mieszania glikolu
etylenowego z wodą. Urządzenia wyposażone będą w automatykę poboru składników i
liczniki mieszania, a układy pracować będą w systemie zamkniętym szczelnym bez emisji do
powietrza.
Na terenie magazynu paliw i płynów technicznych funkcjonować będzie dystrybutor do
tankowania pojazdów wewnątrzzakładowych ON, Ad Blue, benzyną i płynem do
spryskiwaczy. Tankowanie paliw odbywać się będzie na zadaszonej i szczelnej płycie
wyposażonej w kanalizację deszczową podłączoną do sieci kanalizacyjnej deszczowej przez
wspomniane już urządzenie oczyszczające np. separator piasku i produktów ropopochodnych
na ciągu spływu wód opadowych zarówno z płyty szczelnej zalewowej (miejsce przeładunku
paliw i płynów technicznych) i płyty szczelnej tankowania aut. We wszystkich instalacjach
rozładunku benzyn i tankowania pojazdów zastosowane będą wahadła gazowe –
odpowietrzniki.
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5.14. Stacje transformatorowe (H11)
W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:
•

wykonanie przyłącza kablowego zakładu z siecią dystrybucyjną 110 kV jako zasilanie
podstawowe

•

budowę dwóch stacji transformatorowych 110 kV/15 kV w północno zachodniej
części terenu zakładu w rejonie wykonania przyłącza energetycznego

•

wykonanie rozdzielni niskiego napięcia, które będą zasilane z rozdzielni średniego
napięcia za pośrednictwem transformatorów 15kV/0,4 kV rozmieszczonych na terenie
zakładu.

Transformatory 110 kV/15 kV będą dostarczone jako kompletne fabryczne urządzenia i
umieszczone na wydzielonym terenie do którego będą miały dostęp tylko upoważnione
osoby. Obszar ten stanowić będzie stację transformatorową służącą do rozdziału
i transformacji energii elektrycznej na terenie zakładu. Transformatory te będą w pełni
zabezpieczone przed oddziaływaniem na

środowisko z układami wychwytowymi

ewentualnych wycieków zabezpieczającymi przed przedostaniem się zanieczyszczeń do
środowiska. Transformatory 15kV/0,4 kV w ilości 38 sztuk będą dostarczone jako kompletne
fabryczne urządzenia i umieszczone będą w wyznaczonych miejscach hal produkcyjnych na
specjalnych podestach lub np. w obrębie nadbudówek - penthousów.
Rozmieszczenie transformatorów 15kV/0,4 kV na terenie zakładu przedstawia się
następująco:
•

budynek mediów – 5 szt.

•

lakiernia – 15 szt.

•

montaż/finish – 7 szt.

•

budowa karoserii – 8 szt.

•

budynek wielofunkcyjny – 3 szt.

Podstawowe zalety planowanych do zainstalowania stacji 15kV/0,4 kV to:
•

funkcjonalność dzięki małym gabarytom

•

krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym
dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym

•

specjalna obudowa wpływająca na polepszenie warunków cieplnych oraz nie
powodująca roszenia wewnątrz stacji
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•

pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnych układów
zabezpieczających przed ewentualnymi wyciekami oleju z transformatorów.

Na etapie realizacji inwestycji dla potrzeb placu budowy przewiduje się realizację 3 stacji
15/04 kV.

5.15. Bocznica kolejowa i rozjazd z linii kolejowej 281
Dla potrzeb odbioru wyprodukowanych pojazdów projektuje się budowę na terenie
zakładu bocznicy kolejowej o długości około 1,5 km. Bocznica ta będzie odchodzić od linii
kolejowej 281 w rejonie północno wschodniej części zakładu i składać się będzie od jednego
do pięciu torów umożliwiających postój i manewrowanie składów. W południowej części
bocznicy wykonana będzie stacja załadunku nowych pojazdów na wagony kolejowe
składająca się z platform (peronów) wjazdowych dla samochodów i torów bocznicowych.
Projektowana bocznica kolejowa będzie obsługiwana przez zewnętrzny podmiot taborem
spalinowym nie będącym na wyposażeniu fabryki VW. W ramach przebudowy linii
kolejowej 281 wykonany zostanie rozjazd do bocznicy kolejowej VW w torze nr 2
wyposażony w elektryczne napędy zwrotnicowe i w EOR (elektryczne ogrzewanie
rozjazdów). Na etapie przebudowy nastąpi demontaż fragmentu torowiska na odcinku
wymagającym przebudowy i ułożenie nowego układu torów z napędem zwrotnicowym.
Dziennie na terenie zakładu VW przewiduje się ruch około 5 składów pociągów, każdy z
około 8 wagonami odbierających wyprodukowane pojazdy. Zarówno teren bocznicy, plac
odkładczy samochodów Outbound jak i perony załadunku pojazdów zostaną skanalizowane a
ścieki deszczowe oczyszczone w urządzeniach podczyszczających zostaną wprowadzone do
głównego systemu kanalizacji deszczowej zakładowej. Linia kolejowa 281 na odcinku
przebiegającym w rejonie projektowanego zakładu (na wschód od jego granicy) jest
odwadniana otwartymi rowami infiltracyjnym zlokalizowanymi wzdłuż torowiska.
Linia kolejowa 281 w tym rejonie jest zelektryfikowana i dwutorowa. Projektowana bocznica
nie będzie zelektryfikowana a jej obsługę zapewnią zewnętrzne lokomotywy manewrowe.
Zakład VW nie będzie posiadał własnej lokomotywy.
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5.16. Plac gotowych pojazdów z miejscem załadunku pojazdów gotowych
na system transportu samochodowego i kolejowego – Outbound (H11)
W południowo wschodniej części zakładu zlokalizowany będzie plac postoju gotowych
nowych pojazdów. Na plac ten wyprodukowane samochody trafią z hali montażu i
wykańczania. Na plac ten będą podjeżdżać samochody do transportu wyprodukowanych
pojazdów, tam nastąpi ich załadunek i następnie wywóz z terenu fabryki. Przy placu tym
funkcjonować będzie także dworzec kolejowy załadunku pojazdów gdzie nowe samochody
trafią na wagony kolejowe którymi zostaną wywiezione z terenu zakładu.
Cały plac zostanie skanalizowany, a ścieki deszczowe zostaną wprowadzone do kanalizacji
deszczowej zakładowej i będą oczyszczane w urządzeniach oczyszczających np. separatorze z
osadnikiem zintegrowanym z siecią kanalizacji deszczowej.
Na placu tym przewiduje się także budynek socjalno – biurowy dla obsługi tego obiektu.

5. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I
EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na etapie poprzedzającym budowę projektowanej inwestycji zarówno w jej granicach jak
i na terenach przyległych objętych WSAG, w związku z przeznaczeniem gruntów na cele
produkcyjno – usługowe zgodnie z MPZP, zostały przeprowadzone i są nadal
przeprowadzane liczne działania umożliwiające przyszłe zainwestowanie.
W ramach przystosowania terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do ich
docelowego przeznaczenia i zagospodarowania realizowane były i są następuje prace przez
inne podmioty:
•

wyłącznie z produkcji rolnej gruntów III, IV i V klasy bonitacyjnej

•

wycinka drzew i krzewów

•

makroniwelacja terenów

•

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432

•

przebudowa linii kolejowej nr 281 w celu możliwości budowy bocznicy kolejowej na
terenie WSAG

•

przebudowa i budowa nowego układu sieci dróg gminnych
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•

przebudowa sieci melioracyjnych

•

rozbudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych

•

rozbudowa sieci wodociągowych

•

rozbudowa sieci gazowych

•

rozbudowa sieci energetycznych i stacji elektroenergetycznych.

W efekcie powyższych działań przyszli inwestorzy, w tym między innymi VW, otrzymują
tereny gotowe pod zainwestowanie z możliwością dostarczenia wszystkich mediów i odbioru
ścieków. Rzędna terenu po niwelacji, tak zwanego „0” w rejonie projektowanej fabryki
wynosić będzie 107,80 m npm.
W fazie realizacji inwestycji przez VW na terenie przyszłej fabryki nastąpi:
•

ogrodzenie terenu

•

budowa zaplecza budowy na potrzeby realizacji inwestycji z zapleczem sanitarnym i
socjalnym

•

wzmacnianie

podłoża

gruntowego

w

wybranych

miejscach

na

podstawie

szczegółowego rozpoznania geologicznego
•

realizacja budynków i obiektów budowlanych

•

realizacja sieci podziemnych i naziemnych

•

wykonanie bocznicy kolejowej

•

wykonanie nawierzchni utwardzonych dróg i placów wewnętrznych

•

montaż i instalacja linii technologicznych

•

próbne rozruchy instalacji technologicznych

•

pierwsze zaopatrzenie w surowce do produkcji i podzespoły do montażu pojazdów

•

rozpoczęcie produkcji.

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi korzystanie z okolicznej infrastruktury drogowej w celu
dostarczenia poszczególnych materiałów budowlanych, elementów wyposażenia, instalacji
technologicznych, wywozu odpadów i ścieków bytowych gromadzonych w tym okresie w
szczelnych bezodpływowych zbiornikach. Projektowana zabudowa wykonana będzie zgodnie
z przepisami ogólnymi jak i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia warunki użytkowania terenu w granicach zakładu
zajmującego się produkcją samochodów będą obejmować:
•

funkcjonowanie szeregu linii technologicznych w zamkniętych obiektach
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•

funkcjonowanie budynków, obiektów i instalacji pomocniczych

•

funkcjonowanie instalacji technologicznych

•

ruch samochodów dowożących surowce i podzespoły do produkcji pojazdów,
odbierających gotowe pojazdy, odbierających odpady

•

ruch pociągów odbierających gotowe pojazdy

•

ruch pojazdów transportu wewnętrznego

•

wytwarzanie ścieków bytowych i przemysłowych odprowadzanych do gminnej
kanalizacji sanitarnej (wybrane strumienie ścieków zostaną podczyszczone na terenie
zakładu)

•

wytwarzanie ścieków deszczowych które po podczyszczeniu na terenie inwestycji
zostaną wprowadzone do kanalizacji deszczowej gminnej

•

wytwarzanie odpadów

•

emisje do powietrza

•

emisje hałasu do środowiska.

Użytkowanie terenu na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia będzie zgodne z
zapisami

zawartymi

w

obowiązujących

dla

tego

obszaru

miejscowymi

planami

zagospodarowania przestrzennego.

6. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
7.1. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA
Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na południowy - zachód od
Wrześni i rozciąga się pomiędzy miejscowościami: Obłaczkowo, Chwalibogowo,
Grzymysławice, Chocicza Mała i Białężyce. Położony jest on na wysoczyźnie średzkowrzesińskiej

będącej

subregionem

wysoczyzny

gnieźnieńskiej.

Pod

względem

morfologicznym teren ten to bezjezierna płaska równina morenowa, o monotonnym
ukształtowaniu powierzchni i deniwelacjach 2,5 – 6,4 m, wyniesiona pierwotnie, przed
makroniwelacją odbywającą się w chwili obecnej na terenie całej WSAG, w granicach
projektowanej inwestycji do rzędnej 105,8 – 112,2 m npm, oraz nachylona ku południowi i
południowemu zachodowi.
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Obszar planowanej inwestycji należy do dorzecza rzeki Warty, a wyznaczone na tym terenie
działy wodne są III i IV – go rzędu. Głównym ciekiem jest rzeka Wrześnica oddalona o około
4 km w kierunku wschodnim od analizowanego terenu, natomiast w odległości około 2 km w
kierunku zachodnim zlokalizowana jest rzeka Wielka. Występują tu również Kanały:
Biechowski i Pałczyński. Brak jest natomiast większych jezior, występują jedynie stawy
hodowlane (poza terenem inwestycji) gdyż ukształtowane stosunki wodne to w głównej
mierze efekt działalności człowieka. Stwierdzono tu występowanie przede wszystkim
obszarów objętych melioracjami, gdzie wszystkie drobne cieki i rowy melioracji
szczegółowej pogłębiono i połączono z rowami melioracji podstawowej co spowodowało w
przeszłości znaczne zmiany w przebiegu sieci hydrograficznej. Wobec powyższego nie
obserwuje się na tym obszarze terenów podmokłych. Ponadto warto zaznaczyć, że
analizowany teren inwestycji znajduje się w granicach obszaru znajdującego się w strefie
najniższych odpływów stwierdzonych w Polsce. Analizowany teren przecinają (w chwili
obecnej w fazie likwidacji i przebudowy) rowy melioracji podstawowej oznaczone jako
WR-6, WR-6a, WR-10 oraz WR-12. Rowy te zasadniczo prowadzą wody w kierunku
zachodnim i południowo zachodnim, w stronę rzeki Wielkiej uchodzącej na zachód od
Miłosławia do Maskawy. Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje przez WSAG i
WSSE wymaga fragmentarycznej likwidacji i przebudowy sieci rowów melioracyjnych na
omawianym terenie. W rejonie miejscowości Chocicza Mała występuje lokalny dział wód na
układzie rowów melioracyjnych z odpływem w kierunku południowym i południowo
zachodnim rowem WR-6 i WR-10 oraz w kierunku zachodnim rowem WR-12. W poniższej
tabeli zestawiono obliczeniowe przepływy charakterystyczne poszczególnych rowów.
Tabela 17
Przepływy charakterystyczne poszczególnych rowów melioracyjnych u ujścia
Numer
rowu

Powierzchnia

Przepływy

Przepływy o określonym

zlewni

charakterystyczne

prawdopodobieństwie wystąpienia

km2

SNQ

SQ

Qp=25%

Qp=10%

Qp=3%

Qp=1%

WR-6

5,50

0,005

0,009

0,626

1,024

1,75

2,99

WR-10

3,17

0,01

0,445

0,728

WR-12

1,10

0,004

0,311

0,509
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Na likwidację sieci drenarskiej i rowów melioracyjnych na terenie WSAG, w tym między
innymi na terenie projektowanej inwestycji zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla
Gminy Września w drodze Decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 kwietnia 2014r. znak
WBŚ.6341.10.2014. Do raportu dołączono mapę lokalizacji cieków i rowów melioracyjnych
w rejonie inwestycji wraz z oznaczeniem fragmentów rowów podlegających likwidacji w
granicach terenu inwestycji (zał. 13).
W odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych projektowana inwestycja
położona jest w granicach JCWP Maskawa do Wielkiej. Poniżej przedstawiono
charakterystykę JCWP.
•

Nazwa JCWP: Maskawa do Wielkiej

•

Kod JCWP: PLRW 600016185469

•

Typ: potok nizinny lessowo – gliniasty

•

Region wodny: region wodny Warty

•

Obszar dorzecza: Odry (2000)

•

RZGW: Poznań

•

Status części wód: naturalna część wód

•

Ocena stanu: zły

•

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej: zagrożona

•

Derogacje:

4(4) - 1 (derogacje czasowe - brak możliwości technicznych)


•

4(4) – 2 (derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty)

Uzasadnienie derogacji: Intensywne rolnictwo, ponad 85% powierzchni zlewni to
tereny rolne. Zaludnienie 108,48 m/km2 nie daje ekonomicznych podstaw budowy
kanalizacji, a okres budowy oczyszczalni przydomowych jest długotrwały.

Stan wód powierzchniowych i wód w rowach melioracyjnych w rejonie projektowanej
inwestycji nie był dotychczas monitorowany. Wody Wrześnicy są w jakości pozaklasowej o
czym decydują substancje biogenne.
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7.2. BUDOWA GEOLOGICZNA
Teren projektowanej inwestycji położony jest w granicach dwóch wielkich struktur
geologicznych – monokliny przedsudeckiej i synklinorium szczecińsko - mogileńsko –
łódzkiego. Granica między tymi strukturami przebiega z SE na NW w rejonie m.
Obłaczkowo. Powierzchnia osadów mezozoicznych generalnie pochylona jest w kierunku
północno zachodnim i w rejonie Wrześni występuje na rzędnej 82 m npm. Strop mezozoiku
tworzą osady jury i kredy zbudowane z piaskowców, wapieni, margli i iłowców.
Na osadach mezozoiku zalegają osady neogenu zbudowane z osadów piaszczystych i
burowęglowych przechodzących ku górze w utwory mułkowo – ilaste i ilaste. Miąższość
osadów neogenu oscyluje w granicach od 50 do 80 m a w jego stropie występują osady
miocenu. W obrębie osadów miocenu można wyróżnić kilka serii sedymentacyjnych. Miocen
dolny to seria piaszczysta z przewagą frakcji drobnoziarnistej z dodatkiem mułkowej i serią
węgli brunatnych w stropie. Miocen środkowy to iły, mułki, piaski i węgiel brunatny. W
stropie miocenu występują dwa pokłady węgla brunatnego o miąższości od 1 do 5 m
przedzielone piaskami i mułkami. Miocen górny wykształcony jest w postaci iłów pstrych i
brunatnych z przewarstwieniami mułków oraz piasków mułkowych i drobnoziarnistych.
Osady miocenu górnego tworzą zwarty pokład o miąższości 20 – 50 m.
Strop utworów neogenu występuje na rzędnej około 55,0÷60,0 m n.p.m i przykrywają je
osady czwartorzędu. Na osadach neogeńskich odłożone zostały gliny morenowe
poszczególnych zlodowaceń wraz z przewarstwieniami osadów piaszczystych. Na całym
terenie lokalizacji inwestycji zalegają gliny morenowe zlodowacenia środkowopolskiego.
Gliny te są wykształcone pod względem litologicznym jako gliny piaszczyste z licznymi
przewarstwieniami i soczewkami piasków środglinowych. Gliny środkowopolskie cechują się
przekonsolidowaniem, natomiast piaski środglinowe są generalnie w stanie zagęszczonym,
gdzie ich miąższość jest bardzo zmienna od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. W
wyniku wstępnego rozpoznania budowy podłoża gruntowego na terenie inwestycji
stwierdzono, że strop tych osadów zalega w przedziale rzędnych od 96,5 do 107,5 m n.p.m.
Bezpośrednio na stropie glin morenowych „starszego” zlodowacenia zalega pakiet glin
morenowych

zlodowacenia

północnopolskiego

wykształconych

w

postaci

piasków

gliniastych lub glin piaszczystych. W obrębie glin występują liczne soczewki i

92

przewarstwienia piaszczyste, przeważnie nawodnione. Patrząc na stan gruntów oraz
wykształcenie litologiczne można stwierdzić, że jest to warstwa glin morenowych ostatniego
zlodowacenia wykształcona w partiach przypowierzchniowych w facji ablacyjnej, a głębiej
bazalnej. W części przypowierzchniowej, na stropie glin, lokalnie zalega kilku metrowa
warstwa piasków wodnolodowcowych z przewarstwieniami osadów spoistych. Strop
czwartorzędu to osady holocenu które tworzy warstwa gleby o zmiennej miąższości (od 0,3
do 0,6 m średnio 0,4-0,5 m) oraz w rejonach szlaków komunikacyjnych nasypy. Do osadów
holoceńskich należy również zakwalifikować grunty organiczne występujące w rejonie
istniejących cieków i rowów.
Zgeneralizowany profil litologiczny w podłożu projektowanej inwestycji przedstawia się
następująco:
0,0 – 0,3/0,6

gleba lub nasypy, względnie osady organiczne

0,3/0,6 – 1,0/9,0

piasek drobno, średnioziarnisty i pylasty
lub glina piaszczysta i piasek gliniasty

1,0/9,0 – 50,0

glina piaszczysta z przewarstwieniami
śródglinowych piasków drobno i średnioziarnistych

Q

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------50,0 – 90,0

iły pstre i brunatne

90,0 – 95,0

węgiel brunatny

poniżej 95,0 m ppt

piaski drobno i średnioziarniste lub pylaste

NG

Budowę geologiczną w rejonie inwestycji obrazują dołączone przekroje hydrogeologiczne regionalny i przez teren inwestycji, oraz archiwalne profile wierceń. Do raportu dołączono
także mapę lokalizacji archiwalnych wierceń (zał. 5, 6, 9, 10, 11).
W rejonie projektowanej inwestycji jak i w najbliższej okolicy nie rozpoznano i nie
udokumentowano żadnych złóż kopalin zarówno podstawowych jak i pospolitych.
Dla terenu projektowanej inwestycji zostanie opracowana dokumentacja geologiczno –
inżynierska oraz hydrogeologiczna na bazie sporządzonych i przedstawionych do
zatwierdzenia projektów robót geologicznych. Dokumentacje te posłużą do doboru
właściwych metod posadowienia obiektów budowlanych. Do opracowanego raportu
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dołączono decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych które w chwili obecnej trwają
(zał. 23).

7.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Dla ogólnego rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych
czwartorzędu w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji na początku roku 2014
wykonano wstępne badania obejmujące wiercenia badawcze, sondowania i instalację 10
piezometrów do badania wahań wód podziemnych. Lokalizację archiwalnych otworów
studziennych, wykonanych wierceń i piezometrów ilustrują dołączone do raportu mapy (zał.
5, 6, 7, 8).
Obszar wysoczyzny średzko-wrzesińskiej wyróżnia się generalnie brakiem poziomów piętra
czwartorzędowego na dużej jego części, a tam gdzie występują wody w osadach czwartorzędu
bardzo rzadko nadają się do ujęcia i eksploatacji z uwagi na zasobność i warunki
występowania. Stąd powszechnie jest tu użytkowany słabo odnawialny poziom mioceński.
Rejon inwestycji położony jest w granicach JCWPd nr 61, (podział JCWPd obowiązujący od
2015 roku), a według podziału obecnego w granicach JCWPd nr 73. Na poniższej rycinie
przedstawiono lokalizację inwestycji na tle JCWPd. Ponadto nadmienia się, iż projektowana
inwestycja

położona

jest

poza

jakimikolwiek

strefami

i

obszarami

ochronnymi

wyznaczonymi na mocy ustawy Prawo wodne. W okolicy nie występują też obszary ochronne
zbiorników śródlądowych.
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Ryc. 12
Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd nr 61 (

)

Wody podziemne w osadach czwartorzędu

Wykonane badania na terenie projektowanej inwestycji udokumentowały występowanie
dwóch poziomów wodonośnych w obrębie piętra czwartorzędowego. Woda gruntowa
pierwszego poziomu występuje w postaci swobodnego zwierciadła w obrębie piasków
zalegających na glinach morenowych, oraz w postaci naporowego lub swobodnego
zwierciadła w piaskach środglinowych i w postaci sączeń w strefie glin morenowych facji
ablacyjnej. W trakcie prowadzonych badań (styczeń/luty 2014) zwierciadło wody
stabilizowało się w przedziale głębokości od 1,20 do 4,40 m p.p.t., tj. w przedziale rzędnych
od 101,11 do 106,93 m n.p.m. W czasie pomiarów wykonanych tydzień po zainstalowaniu
otworów obserwacyjnych (w dniu 18.02.2014 r.) na skutek odwilży poziom wód gruntowych
podniósł się o około 0,45 ÷ 0,60 m w stosunku do pomiarów w dniu 10 lutego 2014 r. W
kwietniu 2014 roku pomiary wykazały iż swobodny poziom wód gruntowych w podłożu
projektowanej inwestycji zalega na rzędnych 104,47 – 107,21 (por. załączona mapa
hydroizohips – zał. 7). W poziomie tym zostało założonych dziewięć otworów
obserwacyjnych, gdzie siedem otworów zostało zafiltrowanych w obrębie piasków
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nadglinowych i środglinowych (punkty obserwacyjne oznaczone jako: P22, P23, P25, P26,
P27, P29, P30), w obrębie piasków wodnolodowcowych (punkt obserwacyjny oznaczony
jako P24) oraz w obrębie sączeń w glinach morenowych (punkt obserwacyjny P21). W
przypadku występowania intensywnych opadów, roztopów należy liczyć się z podniesieniem
wód gruntowych pierwszego poziomu. Długotrwała susza spowodować może obniżenie
zwierciadła wód gruntowych. Aktualnie przewiduje się wahania +0,7 / - 0,7 m od
zarejestrowanych poziomów w okresie styczeń/luty 2014. Układy krążenia wód gruntowych
na omawianym terenie związane są z istniejącymi ciekami (Wielka) i rowami melioracyjnymi
(WR6 i WR10) będącymi bazą drenażu wód gruntowych. Generalnie spływ wód gruntowych
następuje w kierunku południowo zachodnim i zachodnim. Po przebudowie sieci rowów
drenarskich nie zmienią się warunki krążenia wód gruntowych, ich spływ będzie nadal
następował w kierunku zachodnim i południowo zachodnim a bazą drenażu pozostanie
Wielka i przebudowany układ rowów WR6 i WR10.
Poziom międzyglinowy górny o nieciągłym charakterze tworzą niewielkie i nieliczne
struktury i przewarstwienia fluwioglacjalne i rzeczne piaszczysto-żwirowe, występujące na
obszarze wysoczyzny pomiędzy seriami glin. Posiadają miąższość lokalnie dochodzącą do
20,0 m (poza terenem inwestycji) i są z reguły mało zasobna w wodę. Współczynnik filtracji
w zależności od wykształcenia granulometrycznego waha się od 0,2 – 0,6 m/h, najczęściej 0,2
m/h. Przewodność waha się od 1,2 m2/h do 11,0 m2/h. Moduł zasilania tego poziomu szacuje
się na 7,6 m3/h/km2. Układ krążenia wód tego poziomu powiązany jest ściśle z wodami
gruntowymi. Zwierciadło wody ma charakter naporowy. W poziomie tym został założony
jeden otwór obserwacyjny (punkt obserwacyjny oznaczony jako: P28). W otworze tym
zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,5 m ppt a jego stabilizacja miała miejsce w
lutym 2014 na głębokości 1,6 m ppt (rzędna 104,95 m npm). Wierceniami stwierdzono jego
występowanie także w rejonie Chociczy Małej gdzie w przeszłości funkcjonowało ujęcie
wody o głębokości 19 m, zasobach Q = 12 m3/h przy depresji S = 6,0 m.

Wody podziemne w osadach neogenu

Neogeńskie piętro wodonośne występuje na całym terenie w rejonie Wrześni i związane jest z
utworami piaszczystymi miocenu zalegającymi w przedziale rzędnych od 30 do 70 m n.p.m.
Fragment tego poziomu na północ i południe od Wrześni stanowi część Głównego Zbiornika
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Wód Podziemnych w Polsce GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno (por mapa
warunków przyrodniczych i rycina JCWPd w tekście). W rejonie lokalizacji inwestycji, w jej
północno wschodnim narożniku przebiega granica GZWP nr 143. Poziom mioceński tworzą
piaski drobnoziarniste i mułkowate, lokalnie średnio- i gruboziarniste o zmiennej miąższości
– od kilkunastu do około 80 m, miejscami przedzielone warstwami mułów i węgli brunatnych
o charakterze nieciągłym. Stąd lokalnie można wydzielić dwie warstwy wodonośne: górną
piasków drobnych i pylastych o miąższości 8–35 m i dolną piasków drobno- i
średnioziarnistych lub drobnoziarnistych i pylastych. Miąższość warstw piaszczystych tego
poziomu jest zróżnicowana obszarowo i wynika z morfologii podłoża mezozoicznego.
Poziom ten występuje na głębokościach od 50 do ok. 170 m, najczęściej 80–150 m. Warstwy
te łączą się, tworząc jeden kompleks piasków różnoziarnistych z przewagą piasków drobnych
i pylastych. Wydatki jednostkowe studzien wahają się w przedziale 0,1–16,0 m3/h·1mS,
najczęściej wynoszą 1–3 m3/h·1mS. Poziom mioceński jest poziomem o wodach
subartezyjskich w obrębie wysoczyzny i artezyjskich w obrębie doliny Warty. Warstwę
napinającą stanowią słabo przepuszczalne iły poznańskie o zmiennej miąższości. Zasilanie
poziomu mioceńskiego zachodzi na drodze przesączania się wody z poziomów
czwartorzędowych poprzez kompleks iłów poznańskich i glin morenowych oraz lokalnie
przez przepływy w oknach hydrogeologicznych. Główną strefę zasilania stanowi
wielkopolska dolina kopalna, gdzie średni moduł zasilania wynosi 1,63 m3/h·km2, zaś w
obszarze wysoczyznowym moduł ten waha się od 0,35 do 0,77 m3/h·km2 (Dąbrowski, 1997;
Dąbrowski i in., 2010). Rytm zasilania poziomu związany jest z cyklem rocznego zasilania
poziomów czwartorzędowych. Reakcja poziomu na zmiany retencji poziomów nadległych
wynosi od kilku dni do miesiąca. Bazę drenażu poziomu mioceńskiego stanowi dolina Warty
środkowej. W rejonie projektowanej inwestycji ustabilizowane zwierciadło wody zalega na
rzędnej 82 – 83 m npm a przepływ wód odbywa się w kierunku południowo zachodnim.
Naturalna powierzchnia piezometryczna tego poziomu uległa dużym zmianom w wyniku
eksploatacji wód zbiornika neogeńsko-paleogeńskiego oraz wielkopolskiej doliny kopalnej,
co objawiło się dużym regionalnym obniżeniem zwierciadła wody w drugiej połowie XX
wieku, w całym zbiorniku od Środy Wlkp. do Wrześni i Gniezna (Dąbrowski i in., 2004).
Skoncentrowana eksploatacja ujęć spowodowała wytworzenie się rozległych lejów
depresyjnych w latach 1970–1990 o głębokości 13–35 m między Wrześnią i Słupcą, w rejonie
Gniezna (obniżenie ponad 10 m) i Środy Wlkp. (obniżenie o 9,3 m w latach 1963–1987). To
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regionalne obniżenie się zwierciadła wody poziomu zarejestrowane zostało w stacji
Państwowego Instytutu Geologicznego Czachurki. Od 2004 r. sytuacja w tym zakresie uległa
znacznej poprawie, głębokość tych lejów ustabilizowała się, a okresowo nawet zmalała .
Oligoceński poziom wodonośny tworzą piaski glaukonitowe, najczęściej drobne, o
miąższości od kilku do około 20 m (najczęściej 5–9 m), występujące lokalnie w zagłębieniach
podłoża mezozoicznego. Poziom oligoceński często łączy się poprzez nadległe okna
hydrogeologiczne z poziomem mioceńskim lub jest rozdzielony od tego poziomu
kilkumetrowymi, słabo przepuszczalnymi osadami. Poziom oligoceński ma podobne warunki
zasilania i drenażu jak poziom mioceński, stąd warunki hydrodynamiczne są porównywalne i
pod tym względem można mówić o wspólnym poziomie mioceńsko-oligoceńskim.

7.4. UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH
Jak wspomniano wcześniej głównym użytkowym poziomem wodonośnym w rejonie
projektowanej inwestycji jest poziom mioceński. W poniższej tabeli przedstawiono parametry
charakterystyczne ujęć wody w rejonie projektowanej inwestycji. Żadne z okolicznych ujęć
nie posiada wyznaczonej i ustanowionej na mocy prawa strefy ochronnej obejmującej teren
ochrony pośredniej. Wyznaczone i ogrodzone są jedynie tereny ochrony bezpośredniej w
bezpośrednim sąsiedztwie ujęć. Lokalizację ujęć w rejonie inwestycji obrazuje dołączona
mapa hydrogeologiczna regionalna (zał. 5).
Poza ujęciami o udokumentowanych zasobach w trakcie wizji lokalnej na terenie inwestycji i
w okolicy stwierdzono, że budynek PKP zlokalizowany na wschód od terenu inwestycji przy
przecięciu linii kolejowej z drogą gruntową gminną nie jest zwodociągowany a jego
zaopatrzenie w wodę następuje z prywatnej studni wierconej o głębokości około 8 – 10 m
(informacja ustna od mieszkańców – brak możliwości pomiaru). W związku z prowadzonymi
zmianami zagospodarowania okolicznych obszarów i utworzeniem strefy aktywności
gospodarczej PWIK we Wrześni podjęło decyzję o podłączeniu przedmiotowej posesji do
sieci wodociągowej a studnia ta zostanie wyłączona z eksploatacji.
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Tabela 18
Charakterystyka ujęć wody w rejonie inwestycji
Lokalizacja ujęcia
Nr na mapie
Wiek ujętej
hydrogeologicznej
warstwy
Chocicza Mała
26
Q

Głębokość
ujęcia
19,0

Q [m3]

S [m]

12,0

6,0

Odległość od
terenu VW [km]
0,3

Chocicza Wielka

1

NG

127

28,5

10,0

0,8

Białężyce

2

NG

123,5

15,0

15,5

0,5

Obłaczkwo

28

NG

117,0

b.d.

b.d.

0,6

Chwalibogowo

27

NG

138,0

72,0

20,0

0,8

Uwagi
Ujęcie
nieczynne
Ujęcie
nieczynne
Ujęcie
nieczynne
Ujęcie
nieczynne
Ujęcie
nieczynne

99

7.5. STAN ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO – WODNEGO
W czasie badań terenowych wykonanych na początku 2014 roku przez GT Projekt
pobrano próbki gruntu z wytypowanych w terenie otworów badawczych z głębokości 0,3 m i
2,0 m p.p.t. (łącznie 20 próbek). Wszystkie próbki cechowały się naturalnym wyglądem i
zapachem, organoleptycznie nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami specyficznymi np.
węglowodorami ropopochodnymi, smarami, olejami, farbami. W próbkach oznaczono
wskaźniki zanieczyszczeń w suchej masie oraz wykonano eluaty, w których oznaczono
wybrane parametry. Poza standardowymi analizami dodatkowo dla pięciu próbek oznaczono
zawartość pestycydów. Wyniki cytowanych badań przedstawiono w załączniku do raportu
(zał. 12). Otrzymane wyniki porównano z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz. U.02.165.1359 z dnia 4 października 2002 r.) w
sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy
stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem, że
jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub ziemi
wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie
dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
Cytowane Rozporządzenie określa standardy jakości gleby lub ziemi, z uwzględnieniem ich
funkcji aktualnej i planowanej, dla następujących grup rodzajów gruntów:
grupa A:
a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie
przepisów ustawy - Prawo wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie
aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska - dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu
faktycznego,
grupa B
grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i
zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów
komunikacyjnych;
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grupa C
tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
Analizowany teren badań zaliczany był w przeszłości do grupy B. Obecnie trwają procedury
zmiany przeznaczenia omawianego terenu na cele przemysłowe i usługowe. Dlatego też
otrzymane wartości analizowanych parametrów porównano z wartościami dopuszczalnymi
dla gruntów grupy C. Analizując otrzymane wyniki dla gruntów i eluatów biorąc pod uwagę
normy grupy C, grunty należy uznać za niezanieczyszczone.
Porównując otrzymane wyniki badań do normą dla gruntów z grupy B, zanotowano w
próbkach gruntów z otworów nr 23, nr 24 oraz nr 29 z głębokości 0,3 m przekroczone
dopuszczalne wartości wybranych pestycydów chloroorganicznych (DDT/DDE). Otwory nr
23 i 24 położone są granicach terenu projektowanej inwestycji, otwór nr 29 poza terenem
projektowanej inwestycji.
W celu określenia stanu zanieczyszczenia środowiska wód gruntowych w rejonie
projektowanej inwestycji w lutym 2014 roku pobrano próbki wody gruntowej z otworów
badawczych od 21 do 30 (dziesięć próbek) do badań laboratoryjnych.
Wyniki badań wód porównano z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych z 23 lipca 2008 r.
(Dz. U. Nr 143 Poz. 896). Analizując otrzymane wyniki badań należy stwierdzić, że wody
gruntowe pobrane z otworów badawczych od 21 do 30 są klasy IV oraz V. O wypadkowej
klasie jakości decyduje zwartość azotanów. Należy jednak podkreślić że pod względem
zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych, oraz chlorków, siarczanów, sodu,
potasu wody gruntowe w rejonie lokalizacji inwestycji charakteryzują się bardzo dobrą (I) lub
dobrą (II) klasą jakości. Dodatkowo w wybranych otworach oznaczono pestycydy
chloroorganiczne. Otrzymane wyniki wskazują na klasę I – wody bardzo dobrej jakości pod
względem zawartości pestycydów. Szczegółowe wyniki badań chemicznych wody
podziemnej przedstawiają załączniki do raportu (zał. 12).
W rejonie Wrześni jakość wód neogeńskiego poziomu mioceńskiego kształtowana jest przez
czynniki hydrogeochemiczne bez udziału czynnika antropogenicznego. Są to wody słodkie o
dobrej jakości, o mineralizacji (jako sucha pozostałość) najczęściej 200 – 500 mg/l,
sporadycznie powyżej 800 mg/l. Są to wody średnio twarde i twarde najczęściej 3,0 – 5,5
mval/l. Parametrem obniżającym walory użytkowe tych wód jest podwyższona barwa, która
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na zachód od linii Września – Pyzdry może wzrastać do 40 mg Pt/l. Barwę wywołuje
ługowanie naturalnych nagromadzeń substancji organicznych (bogatych w związki
humusowe) z utworów formacji burowęglowej w strefach o małej odnawialności. Barwa wód
wykazuje ścisły związek z utlenialnością i węglem organicznym. Barwa nie ma
bezpośredniego związku z toksycznością wody, ale wody barwne zdolne są do generowania
substancji szkodliwych w procesie uzdatniania wody. Obecność barwnych substancji
humusowych w wodzie ma istotny wpływ na powstawanie w procesie chlorowania wody
toksycznego chloroformu, będącego głównym składnikiem trihalometanów (THM).
Zawartość chlorków mieści się w granicach normy dla wód do picia i najczęściej wynosi do
20 mg Cl/l. Sporadycznie może wynosić do 30 mg Cl/l. Zawartość siarczanów nie przekracza
30 mg SO4/l. W ponadnormatywnych ilościach w wodzie do picia występują związki żelaza i
manganu. Odpowiednio ilości te wynoszą od 0,5 do 3,0 mg Fe/l i 0,1 – 0,3mg Mn/l. Amoniak
występuje zwykle w ilości 0,03 – 1,0 mg NH4/l, azotany w przedziale 0,4 – 4,8 mg NO3/l.
Amoniak w wodach mioceńskich jest pochodzenia geogenicznego.
Woda podawana przez PWIK Września do miejskiej sieci wodociągowej spełnia wymagania
przepisów prawa dla wody pitnej co potwierdza tabela poniżej opracowana na podstawie
danych PWIK Września. Wymaga ona jednak dalszych procesów uzdatniania w zakresie
mikro i makroelementów a głównie przewodnictwa właściwego dla potrzeb technologii VW.
Uzdatnianie to będzie prowadzone w instalacjach na terenie VW (stacja DEMI w lakierni).
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Tabela 19
Jakość wód podawanych do sieci wodociągowej przez PWIK Września

Jednostka

Wynik
SUW
Września

Wartość
dopuszczalna
określona przez
polskie prawo

Spełnienie
wymagań
prawa
polskiego

Siarczany (sulfate)

g/m3

<20

250

tak

Azotany (nitrate)

g/m3

2,88

tak

Fosforany (phophate)

g/m3

0,2

Krzemionka (silicate)

g/m3

13,6

Wapń (calcium)

g/m3

91

50
Rozporządzenie nie
precyzuje
Rozporządzenie nie
precyzuje
Rozporządzenie nie
precyzuje

Magnez (magnesium)
Twardość ogólna (total hardness)
Miedź (copper)
Żelazo (iron)

g/m3
°d
g/m3
g/m3

20,9
17,2
0,022
0,021

tak
tak
tak
tak

Cynk (zinc)
Mangan (manganese)
Sód (sodium)
Bakterie (bacterie)
Utlenialność (oxidability)

g/m3
g/m3
g/m3
pcol/ml
mg/l

<0,01
0,022
28
0
3,1

125
28,05
2
0,2
Rozporządzenie nie
precyzuje
0,05
200
0
5,0

Chlor wolny (free chlorine)
pH
Przewodność (conductivity)

g/m3
--µS/cm

<0,02
7,6
671

0,3
6,5-9,5
2500

tak
tak
tak

Parametr

-------

--tak
tak
tak
tak

7.6. KLIMAT I POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Warunki klimatyczne w rejonie lokalizacji inwestycji warunkowane są wpływami mas
powietrza morskiego oraz kontynentalnego, jakie napływają na teren całej Wielkopolski.
Liczba dni słonecznych wynosi ponad 50 a dni pochmurnych – poniżej 130. Liczba dni
mroźnych waha się od 30 do 50, a dni z przymrozkami od 100 do 110. Średni czas trwania
pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 80. Warunki klimatyczne mające decydujący wpływ na
stopień zanieczyszczenia powietrza i na migrację zanieczyszczeń w powietrzu na omawianym
obszarze kształtują masy powietrza polarno – morskiego, które pojawiają się tu z
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częstotliwością około 80 % jesienią , a latem około 85 %. Wiosną i zimą częstość
występowania w/w mas powietrza nie przekracza 69 %. Znacznie rzadziej w omawianym
rejonie pojawiają się masy powietrza polarno – kontynentalnego, którego obecność obserwuje
się przeważnie zimą i wiosną. Do napływających mas powietrza najczęściej nawiązują
kierunki wiatrów. Wartości średnie roczne częstości występowania poszczególnych
kierunków wiatru wskazują, że na omawianym obszarze najczęściej obserwowane są wiatry z
sektora zachodniego.
Średnia roczna temperatura w latach 1951 – 1990 wynosiła 8,2 0C. W latach 1995 – 2002
średnie roczne temperatury wahały się w przedziale 6,90C – 10,00C.
Średnie roczne sumy opadów w rejonie Poznania w latach 1951 – 1980 kształtowały się na
poziomie 528 mm przy minimalnych wynoszących 321 mm i maksymalnych 773 mm.
W latach 1995 – 2013 ilość opadów kształtowała się w przedziale 355,1 mm– 712,9 mm.
W poniższych tabelach przedstawiono charakterystykę podstawowych danych klimatycznych
na podstawie danych IMGW ze stacji Poznań – Ławica.
Tabela 20
Rozkład kierunków wiatru w Poznaniu w udziale procentowym
w latach 1961 – 1990 (wg IMGW Poznań – Ławica)
Kierunek
N
NE
E
SE
S
SW
%
5,6
7,2
11,3
12,2
8,5
16,1

W
19,4

NW
13,1

Cisza
6,6

Tabela 21
Częstość występowania wiatrów o określonych prędkościach w [%] w Poznaniu
(wg IMGW Poznań – Ławica)
Bardzo słaby
Słaby
Umiarkowany Dość silny
Silny
Bardzo silny
0 – 2 m/s
2 – 5 m/s
5 – 7 m/s
7 – 10 m/s 10 – 15 m/s
> 15 m/s
26,8 %
42,7 %
13,1 %
10,0 %
0,8 %
0,02 %
Tabela 22
Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w oC w Poznaniu
w latach 1951 – 1990 (wg IMGW Poznań – Ławica)
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
A
-1,9 -1,3 2,4 7,5 13,2 16,9 18,2 17,5 13,4 8,8
B
3,9 5,3 6,8 10,4 15,3 19,8 21,1 20,0 16,3 11,6
C
-10,2 -10,8 -1,7 5,0 10,2 14,3 15,4 15,2 10,9 6,3
A – średnia miesięczna
B – średnia najwyższa
C – średnia najniższa

XI
3,7
7,2
-0,3

XII
0,1
3,8
-7,7

Rok
8,2
9,7
6,7
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Tabela 23
Średnie miesięczne temperatury powietrza w Poznaniu w latach 1995-2002
rok/m-c
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

I

II

-0,3
-5,2
-3,4
1,5
1,1
-0,3
0,0
0,7

3,7
-4,7
2,8
4,1
-0,5
3,2
0,5
4,0

III

IV

V

VI

VII

VIII

3,1 8,4 14,6 13,0 20,9 19,1
-0,6 8,0 12,5 16,8 15,9 18,2
3,8 5,6 10,9 16,9 17,9 19,7
3,2 10,4 14,9 17,2 17,6 16,4
5,1 9,6 13,5 16,3 20,3 17,9
4,1 12,1 15,8 17,0 16,1 18,3
2,5 8,1 14,8 15,0 19,9 19,6
4,6 8,8 16,9 17,9 20,3 21,3

IX

X

XI

XII

13,0 10,5 1,3
10,6 9,5 5,5
13,2 7,0 2,8
13,8 8,2 -0,1
17,0 8,5 2,8
12,7 12,0 6,4
12,1 12,0 3,1
13,9 7,4 4,1

-4,4
-3,6
1,6
-0,2
1,6
2,2
-1,7
-3,7

Tabela 24
Suma opadów atmosferycznych [mm] w Poznaniu w latach 1951 – 1980
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
A
29
28
26
37
53
62
71
59
48
B
88
64
50
90 118 136 201 117 101
C
9
4
4
9
9
7
7
13
6
A – średnia miesięczna
B – średnia najwyższa
C – średnia najniższa

X
41
133
0

XI
37
81
8

XII
37
80
4

śr.
roku
8,7
6,9
8,2
8,9
9,4
10,0
8,8
9,4

Rok
528
773
321

Tabela 25
Ilość opadów [mm] w latach 1995 – 2013 w rejonie Poznania
Rok
Suma opadów [mm]
1995
355,1
1996
588,4
1997
539,4
1998
633,7
1999
487,9
2000
630,1
2001
457,9
2002
593,7
2003
377,6
2004
538,9
2005
500,6
2006
440,1
2007
577,7
2008
551,8
2009
589,1
2010
712,9
2011
473,4
2012
670,1
2013
594,5
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Ryc. 13
Róża wiatrów charakterystyczna dla terenu inwestycji
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla rejonu lokalizacji inwestycji na podstawie
informacji podanej przez WIOŚ Poznań pismem z dnia 14 kwietnia 2014r. znak
WM.7016.1.216.2014/1479W przedstawia się następująco:
SO2 = 6,0 µg/m3
NO2 – 15,0 µg/m3
Pył PM 10 – 29,0 µg/m3
Pył PM 2,5 – 18,0 µg/m3
Benzen – 2,3 µg/m3
Ołów – 0,02 µg/m3
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7.7. KLIMAT AKUSTYCZNY
Oddziaływanie akustyczne obiektów – potencjalnych źródeł hałasu, rozpatruje się w
odniesieniu do normatywów, określonych dla terenów uznanych za chronione przed hałasem.
Ochroną przed hałasem są objęte praktycznie wszystkie tereny, których funkcja wiąże się z
przebywaniem ludzi. Dotyczy to funkcji mieszkalnych, oświatowych (szkoły, przedszkola,
żłobki), opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria), domów opieki, jak również rekreacyjnych.
Szczegółowo, rodzaje terenów chronionych oraz obowiązujące na nich dopuszczalne poziomy
hałasu określają:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232, tekst jednolity ze zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z 2014r. poz. 112 tekst
jednolity).

Zgodnie z przywołanymi przepisami, do chronionych przed hałasem należą tereny
przeznaczone:
•

pod zabudowę mieszkaniową,

•

pod szpitale i domy opieki społecznej,

•

pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

•

na cele uzdrowiskowe.

•

na cele rekreacyjno – sportowe,

•

na cele mieszkaniowo – usługowe

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 26
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
Drogi lub linie kolejowe 1)
będąca źródłem hałasu

Lp. Rodzaj terenu

1

a. Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży2)
c. Tereny domów opieki
społecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b. Tereny zabudowy
zagrodowej
c. Tereny rekreacyjnowypoczynkowe2)
d. Tereny mieszkaniowousługowe
a. Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. Mieszkańców3)

2

3

4
1)

LAeqD
przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeqD
LAeqN
LAeqN
przedział czasu
przedział czasu
przedział odniesienia równy
odniesienia
czasu
8 najmniej
równy 1
odniesienia
korzystnym
najmniej
równy 8
godzinom dnia
korzystnej
godzinom
kolejno po sobie
godzinie nocy
następującym

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym

W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w
porze nocy.

2)

3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. można
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych.
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W rejonie projektowanej inwestycji obszary podlegające ochronie akustycznej występują w
obrębie okolicznych miejscowości. Na podstawie obowiązujących MPZP terenów w rejonie
inwestycji i inwentaryzacji terenowej, oraz informacji pozyskanych w Urzędzie Miasta i
Gminy Września (por. dołączone pismo – zał. 27) można w rejonie projektowanej inwestycji
zidentyfikować następujące, położone najbliżej, tereny podlegające ochronie akustycznej:
•

w rejonie m. Białężyce na północ od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz
zagrodowej

•

w rejonie m. Czachrowo na północny wschód od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej i jednorodzinnej

•

w rejonie m. Obłaczkowo na wschód od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz
zagrodowej

•

w rejonie m. Chwalibogowo na południe od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej, jednorodzinnej i
budynek szkoły

•

w rejonie m. Grzymysławice na południowy zachód od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej, zabudowy jednorodzinnej i
rekreacyjnej

•

w rejonie m. Chocicza Mała na zachód i północ od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy zagrodowej i tereny usług rekreacyjnych i zamieszkania zbiorowego.

Dokładną lokalizację najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej z numeracją
działek ewidencyjnych przedstawia dołączona do raportu informacja Urzędu Gminy Września
(zał. 27).
Aktualnie w rejonie projektowanej inwestycji nie występują żadne znaczące źródła emisji
hałasu do środowiska. Hałas w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie
akustycznej pochodzi głównie od szlaków komunikacyjnych.
W celu określenia aktualnych warunków akustycznych w sąsiedztwie inwestycji wykonano
pomiary hałasu w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej w porze
dziennej i nocnej. Do pomiarów wytypowano 4 punkty. Lokalizację punktów pomiarowych
przedstawiono na sprawozdaniach z pomiarów hałasu dołączonych do opracowania (zał. 28) i
opisano w poniższej tabeli.
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Tabela 27
Lokalizacja punktów pomiarowych emisji hałasu na granicy terenów podlegających ochronie
akustycznej
Wysokość nad Współrzędne geograficzne
poziomem
Lp.
Lokalizacja
terenu
Długość
Szerokość
[m]
Tereny rekreacyjny w rejonie m.
W1
4,0
525 18 04.3 17 30 24.7
Chocicza Mała (działka nr 35/2)
W2

Zabudowa zagrodowa w rejonie m.
Chocicza Mała (działka nr 7/1)

4,0

52 18 13.8

17 30 45.3

W3

Zabudowa Zagrodowa w rejonie m.
Białężyce (działka nr 122/7)

4,0

52 18 11.8

17 31 54.9

W4

Zabudowa jednorodzinna w m.
Obłaczkow (działka nr 69/30)

4,0

52 17 50.3

17 32 22.8

Tabela 28
Zestawienie wyników pomiarów.
Pora dnia
Pora nocy
Wartość
Zmierzony
Wartość
mierzony
Lp.
dopuszczalna* poziom hałasu dopuszczalna* poziom hałasu
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
W1
55
41,0
45
39,3
W2
55
41,7
45
38,8
W3
55
48,2
45
41,4
W4
50
49,9
40
39,4
* - podano wartości dopuszczalne dla hałasu przemysłowego (warunki pomiarów wskazują że
dominujący jest hałas komunikacyjny)

Z wykonanych pomiarów (zał. 28) wynika, że poziom hałasu emitowany ze wszystkich
aktualnie istniejących źródeł hałasu w wytypowanych punktach nie przekracza w chwili
obecnej wartości dopuszczalnych zarówno w porze nocnej jak i dziennej dla hałasu
emitowanego zarówno ze źródeł przemysłowych jak i dróg i linii kolejowych. Należy jednak
wyraźnie podkreślić, iż w chwili obecnej zdecydowany, a właściwie całkowity wpływ na
klimat akustyczny w omawianym rejonie ma ruch drogowy, w tym drogi krajowe,
wojewódzkie oraz autostrada A2. Hałas od środków komunikacyjnych podlega innym
wartościom kryterialnym. W trackie pomiarów nie zidentyfikowano żadnego źródła o
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charakterze przemysłowym kształtującego klimat akustyczny. Z uwagi na fakt iż pomiary
wykonywano na otwartych przestrzeniach nie można z pomiarów wyeliminować hałasu
komunikacyjnego pochodzącego z okolicznych szlaków komunikacyjnych.

7.8. FLORA I FAUNA, OBSZARY PRZYRODNICZE I GLEBY

Teren przeznaczony pod realizację projektowanej inwestycji jak i cały obszar WSAG
zajęty dotychczas przez pola uprawne, drogi: wojewódzką i gminne, oraz rowy melioracyjne i
fragmentarycznie obszar leśny jest w chwili obecnej poddawanym silnej antropopresji na
skutek przygotowania obszarów pod przyszłe zainwestowania. Gleby na terenie
projektowanej inwestycji charakteryzowały III, IV i V klasa bonitacyjna. Na całym terenie
WSAG nastąpiło wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klasy III na podstawie Decyzji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2014r, oraz pozostałych gruntów
klasy IV i V w ramach MPZP. Nastąpiła także w granicach WSAG wycinka drzew na
podstawie decyzji administracyjnych których wykaz przedstawiono w załączniku do raportu
(zał. 20), oraz przeznaczenie gruntów leśnych o powierzchni 0,5484 ha na cele nierolne i
nieleśne po uzgodnieniu z RDLP w Poznaniu na mocy Decyzji Ministra Środowiska (por.
załączniki do raportu nr 18 i 19). W chwili obecnej trwają prace makroniwelacyjne w ramach
rewitalizacji terenu dla nowego przeznaczenia i doprowadzenie terenu do stanu w którym
będzie mógł on pełnić planowaną – zgodną z zapisami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego funkcję. Prace polegające na makroniwelacji terenu
zgodnie z analizą definicji pojęć: obiekt budowlany oraz roboty budowlane (art. 3 pkt. 1 i pkt.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623
z późn. zm.) terenu nie są robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów tej ustawy. W
związku z powyższym, ponieważ wykonanie prac polegających wyłącznie na wyrównaniu
terenu nie stanowi robót, nie wymaga ani dokonania zgłoszenia, ani uzyskania odrębnej
decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie ma podstaw prawnych do wydania przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie
prac polegających wyłącznie na wyrównaniu terenu, które nie są pracami przygotowawczymi
na terenie budowy. Wykonanie prac polegających wyłącznie na wyrównaniu terenu nie
podlega również kompetencją organów nadzoru budowlanego.
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Na północny zachód od terenu inwestycji w obrębie m. Chocicza Mała występuje zabytkowy
park wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 2061/A z 1.1986. Park ten jest obecnie
zaniedbany z drzewostanem głównie na obrzeżach (kilka okazałych białodrzewów) i słabo
wyeksponowany w terenie. Świat zwierzęcy w najbliższym toczeniu terenu inwestycji jest
typowy dla nizinnych obszarów wielkopolski. Dominacja pól uprawnych, znikomy odsetek
użytków

zielonych

w

okolicy

decydują

o

egzystencji

gatunków

pospolitych

charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Identyfikowano w terenie głównie sarny, lisy,
zające, krety, bażanty, kuny, łasice, tchórze, ryjówki, myszy polne. Obecnie z uwagi na
prowadzone prace archeologiczne i makroniwelacyjne teren WSAG praktycznie pozbawiony
jest świata zwierzęcego. Świat ptaków w rejonie inwestycji był i jest stosunkowo ubogi.
Wpływ na niski stan populacji ptactwa ma polny charakter terenów w okolicy, brak
zbiorników wodnych, niewielka ilość cieków i rowy okresowo wysychające. Występujące tu
ptaki należą do gatunków popularnych i licznie występujących na obszarze kraju. Gatunkami
lęgowymi w okolicy projektowanej inwestycji są wróblowce i kuraki: kuropatwy, przepiórki,
bażanty. Ptakami przelotowymi są dzikie kaczki i gęsi. W odległości około 4 km na
południowy wschód od terenu inwestycji położny jest obszar ważny dla ptaków w okresie
gniazdowania i migracji- obszar nr 36 – Bagna koło Biechowa (por. Mapa warunków
przyrodniczych w załączniku nr 4)). Jest to ostoja ptaków o znaczeniu regionalnym, skupisko par lęgowych błotniaka stawowego, (minimum 5 par), i miejsce gniazdowania
błotniaka łąkowego (1 para), bąka (3 huczące samce), gęgawy (4-6 par), wąsatki (kilka par).
Znacznie dalej, bo około 11 km na południe i południowy zachód od terenu inwestycji
położona jest ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym (według OTOP) – Dolina
Średzkiej Strugi i Maskawy.
W rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji jak i najbliższej okolicy nie występują także
żadne obszary poddane ochronie na mocy prawa i obszary NATURA 2000. Na poniższych
rycinach przedstawiono lokalizację projektowanej inwestycji na tle najbliższych obszarów
poddanych ochronie:
•

Obszar NATURA 2000 PLH300049 Grądy w Czerniejewie odległego około 7 km na
północ

•

Obszar NATURA 2000 PLH300053 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie odległego około
14 km na południe
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•

Obszar NATURA 2000 PLH300009 Ostoja Nadwarciańska odległego około 17 km na
południowy wschód

•

Obszar NATURA 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty odległego o około 14,5
km na południe

•

Obszar chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska odległego o około 16 km na
południowy wschód

•

Żerkowsko Czeszewskiego Parku Krajobrazowego odległego o około 10,5 km na
południe.

Główne korytarze ekologiczne w rejonie projektowanej inwestycji są znacznie oddalone od
jej terenu (około 1,5 – 7 km na zachód, wschód i południowy wschód) i związane są dolinami
cieków Wielka, Struga, Miłosławka, Wrześnica, oraz mające przebieg południkowy z
ukierunkowaniem na południowy zachód.

Ryc. 14
Lokalizacja inwestycji na tle obszarów siedliskowych NATURA 2000 (

)

113

Ryc. 15
Lokalizacja inwestycji na tle obszarów ptasich NATURA 2000 (

)

Ryc. 16
Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionego krajobrazu (

)
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Ryc. 17
Lokalizacja inwestycji na tle parków krajobrazowych (

)

W granicach obszaru przeznaczonego pod inwestycję nie występowały i nie występują
chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze w rozumieniu
rozporządzeń:
•

Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.
U. z 2012 r., poz. 81)

•

Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1765)

•

Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419)

•

Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem zainteresowania. Wspólnoty, a także kryteriów
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510, z późniejszymi zmianami).
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7.9. DOBRA KULTURY I ZABYTKI
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują żadne obiekty budowlane
stanowiące obiekty zabytkowe i wpisane do rejestru zabytków. Nie występują też obiekty i
miejsca kultu religijnego. Na północny zachód do terenu inwestycji znajduje się park we wsi
Chocicza Mała wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 2061/A z 1.1986. Dla obiektu tego
zgodnie z MPZP dopuszcza się prowadzenie wszelkich prac (m.in. pielęgnacyjnych, wycinek,
nowych nasadzeń, rozbiórek, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych)
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony konserwatorskiej. W miejscowościach
położonych w otoczeniu projektowanej inwestycji występują:
•

w Białężycach zespół dworski z 1908 składający się z dworu i parku (nr rej.: 1730/A z
29.04.1975) - około 0,5 km na północ od terenu inwestycji

•

w Chociczy Wielkiej park z przełomu XIX i XX w. (nr rej.: 2060/A z 1.1986) - około
1 km na północ od terenu inwestycji

•

w Chwalibogowie zespół pałacowy z XIX w. (nr rej.: 1452/A z 8.06.1973) - około 1,2
km na południe od terenu inwestycji

•

w Grzymysławicach park z końca XIX w. (nr rej.: 2104/A z 28.11.1986) - około 0,7
km na południowy zachód od terenu inwestycji

Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP w granicach których zlokalizowana jest WSAG, w
tym i projektowana inwestycja dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
inwestycje wymagające prac ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony konserwatorskiej. W chwili obecnej na terenie WSAG prowadzone są
prace archeologiczne poszukiwawcze wyprzedająco przed pracami makroniwelacyjnymi.
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7. PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projektowana inwestycja „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we
Wrześni” realizowana będzie w granicach Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
włączonej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest Park". Tereny WSAG
zostały poddane już antropopresji celem przygotowania ich dla potencjalnych przyszłych
inwestorów. Przeprowadzono wycinki drzew, prowadzone są prace melioracyjne,
wykonywane są niwelacje terenów, prowadzone są prace archeologiczne, dokonywane jest
projektowanie i przebudowa dróg. W efekcie powyższego następuje i będzie następować do
czasu zakończenia tych prac przekształcenie terenów rolniczych na tereny pod przemysł i
usługi pozostające w chwili obecnej niezagospodarowane i nieużytkowane.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia wiąże się z tym, że oddziaływania opisane w niniejszym
raporcie nie zaistnieją, a w związku z tym środowiskowe skutki niepodejmowania
przedsięwzięcia są pozytywne. Powyższy wniosek jest prawdziwy wyłącznie pod warunkiem,
że na przedmiotowym terenie nie powstanie żadna inna zabudowa przemysłowo – usługowa.
Jeżeli jednak zostanie wprowadzona inna działalność przemysłowa to może to oznaczać że
będzie ona bardziej uciążliwa dla środowiska niż w przypadku lokalizacji fabryki VW.
Decyduje o tym fakt, iż koncern VW za jeden z priorytetów stawia sobie ochronę środowiska
co przekłada się na prowadzenie ekologicznych procesów produkcyjnych i produkcję
ekologicznych samochodów. Obecnie wprowadzane są w całym koncernie programy
zmniejszające obciążenie środowiska.
Biorąc pod uwagę analizowane w całym kraju lokalizacje tej inwestycji można powiedzieć, że
ze względu na warunki gruntowo – wodne, przyrodnicze, obecny stan zagospodarowania
terenów okolicznych ta lokalizacja jest najbardziej korzystna ze względu na możliwą
minimalizację oddziaływania na środowisko. Dotyczy to np. głębokości występowania
użytkowych poziomów wód podziemnych (głęboki użytkowy pozom wód podziemnych w
osadach neogenu), odległości od obszarów podlegających ochronie (7 – 17 km), braku kolizji
z

obszarami

zanieczyszczonymi

wymagającymi

rekultywacji,

minimalizacji

ilości

wytwarzanych odpadów z uwagi na brak konieczności prowadzenia rozbiórek i wyburzeń.
Zaniechanie realizacji inwestycji przełoży się na brak możliwości zatrudnienia wielu ludzi,
brak wpływów do budżetu gminy i może mieć także bardziej niekorzystny wpływ na warunki
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ochrony środowiska (degradacja gleb, erozja, itp.), rozwój gospodarczy i społeczny całej
Gminy Września.

8. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Obecny etap projektowy został poprzedzony licznymi analizami wariantów inwestycji
prowadzonymi przez VW w zakresie lokalizacji, planu zagospodarowania terenu zakładu,
doboru technologii. Wariantowaniu podlegały także sposoby zaopatrzenia inwestycji w media
w zakresie lokalizacji przyłączy jak i samego źródła zaopatrzenia np. w wodę. We wszystkich
aspektach przyjęto do realizacji warianty oparte o analizę wpływu na środowisko i rachunek
ekonomiczny. Przy analizie doboru wariantów technologii brano pod uwagę wytyczne
najlepszej dostępnej techniki a porównanie z nimi zawarto w niniejszym raporcie w rozdziale
25. Korzystnym dla środowiska jest sam wariant podjęcia realizacji fabryki dla budowy w
nowoczesnych technologiach nowoczesnych samochodów.
9.1. Lokalizacja przedsięwzięcia
Volkswagen dla inwestycji „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter”
poszukiwał dogodnej lokalizacji w kilku krajach Europy. Rzeczpospolita Polska została
wybrana przez VW jako lokalizacji dająca zaufanie dla dwóch zasadniczych kierunków
rozwojowych

gospodarczego

i

politycznego,

co

pozwala

VW

na

generowanie

długoterminowych i trwałych planowań inwestycyjnych. Ponadto Volkswagen posiada
wieloletnie zaangażowanie gospodarcze w Polsce sięgające 1993 roku, a więc ma silne relacje
z polską gospodarką i doświadczenie w zakresie ustawodawstwa tym kraju.
Na terenie Polski rozważano kilka lokalizacji, między innym rejon Dolnego i Górnego Śląska,
Okolice Stargardu Szczecińskiego, okolice Buku, Stęszewa i Wrześni. Teren w rejonie
Wrześni został wybrany z uwagi na korzystne uwarunkowania gospodarcze jak i
środowiskowe. Można tu wykorzystać aspekty synergii gospodarki oraz środowiska. Z punktu
widzenia gospodarki Volkswagen może wykorzystać sieć dostawców oraz logistycznych
procesów z istniejących zakładów na terenie Poznania (oddalonego ok. 50 km od Wrześni).
Niesie to ze sobą z punktu widzenia środowiska znaczące zalety. Procesy logistyczne
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(Inbound i Outbound) mogą zostać włączone do istniejących struktur logistycznych, dzięki
czemu uniknie się pokonywania niepotrzebnych odcinków (tras) oraz związanej z tym emisji.
Istotna była też bliskość linii kolejowej Berlin -Warszawa , autostrady A2 i istniejących
mediów (energia elektryczna, gaz, woda) w rejonie inwestycji co ogranicza ingerencję w
środowisko przyrodnicze poza samym terenem lokalizacji zakładu. Grunty wybrane pod
inwestycję położone są zaledwie 4 km od autostrady A2 i 60 km od Międzynarodowego Portu
Lotniczego Poznań – Ławica. Stworzona została na nich „Wrzesińska Strefa Aktywności
Gospodarczej", gdzie w efekcie decyzji koncernu zostanie wybudowana fabryka
Volkswagena, oraz powstaną mniejsze zakłady z niezbędną infrastrukturą realizowane przez
inne podmioty. Na około 330 hektarach WSAG i WSSE powstanie również droga publiczna
okrążająca strefę, parkingi dla pracowników i gości zakładów, budynek straży pożarnej, a
także specjalne centrum szkoleniowe.
9.2. Technologia
Podczas projektowania i realizacji nowej fabryki w miejscowości Września Volkswagen
wykorzystuje i wykorzysta technologie spełniające aktualny stan najlepszej techniki, oraz
gwarantujące produkcję, która będzie przyjazna dla środowiska oraz chroniąca jego zasoby
naturalne.
Oprócz wymienionej już synergii logistycznej przy tworzeniu planu zagospodarowania terenu
zakładu zwrócono uwagę, aby pokonywane odcinki w zakładzie były jak najkrótsze unikając
przez to niepotrzebnego transportu wewnętrznego. Kompaktowy system budowy zakładu
generuje wyłącznie niezbędny transport osób, materiałów oraz ruch pojazdów znajdujących
się w produkcji. Zasadniczo podjęto wszelakiego rodzaju działania, aby uniknąć
niekontrolowanego wpływu procesów logistycznych na środowisko naturalne. Na poniższej
rycinie przedstawiono poglądowo jeden z wariantów zagospodarowania terenu odrzucony od
realizacji, który nie optymalizował transportu wewnętrznego i wykorzystania terenu
generując wyższe emisje do środowiska (np. hałas, powietrze) w przeciwieństwie do
wybranego wariantu do realizacji. Wariant zagospodarowania terenu przyjęty do realizacji
obrazuje dołączony plan zagospodarowania terenu zakładu w części załącznikowej (zał. 32).

119

Ryc. 18
Przykładowa analizowana koncepcja zagospodarowania terenu zakładu

Budowa karoserii:
W zakresie budowy karoserii zwrócono uwagę, aby w sposób optymalny wykorzystać
potrzebne powierzchnie. Oznacza to z jednej strony mniejszą powierzchnię hali do
ogrzewana, z drugiej zaś generowanie krótszych dróg transportowych. Zaopatrzenie
materiałowe elementami blach do produkcji karoserii następuje bezpośrednio na powierzchni
logistycznej i przekazywane jest dalej do poszczególnych linii montażowych (elementy
boczne, elementy montowane i nadwozie). Dzięki temu unika się dodatkowego
zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe oraz niepotrzebnych dróg transportowych.
Dodatkowo zastosowane zostaną technologie spełniające aktualny stan rozwoju techniki.
Oznacza to, że roboty produkcyjne oraz silniki elektryczne techniki transportowej będą
spełniać standardy oszczędności energetycznej. Obieg wody chłodzącej zgrzewadeł
spawalniczych stworzono jako system cyrkulacyjny, dzięki czemu zapobiega się
niepotrzebnemu zużyciu wody znacząco obniżając zapotrzebowanie na wodę chłodzącą,
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ponieważ konieczne jest wyłącznie jednorazowe napełnienie instalacji i ewentualne
uzupełniania ubytków w wyniku parowania. Kleje do działu karoserii dostarczane będą w
beczkach z inlinerem (worki plastikowe wkładane do beczki jeszcze przed jej napełnieniem,
aby zapobiec przyczepianiu się do beczki resztek kleju). Beczka dzięki temu może być
ponownie napełniona przez dostawcę lub zutylizowana jako czysty złom co byłoby
niemożliwe przy innych pojemnikach magazynowych. Dzięki temu zapobiega się
powstawaniu znaczących ilości niebezpiecznych odpadów. Wszystkie powstałe odpady będą
zbierane selektywnie i przekazywane do przetworzenia uprawnionym podmiotom.

Lakiernia:
Lakiernię zaprojektowano zgodnie z aktualnym stanem techniki. Dla lakierni oznacza to
wykorzystanie zasad ochrony środowiska w najróżniejszych jej obszarach technologicznych.
Plan zagospodarowania lakierni został stworzony tak, aby zaoszczędzić powierzchnię, skrócić
drogi transportowe oraz ograniczyć wentylację hali do minimum z uwzględnieniem
oszczędności materiałowej i energetycznej.
VBH / KTL
W obszarze VBH/KTL stosowane będą technologie gwarantujące wysoką efektywność
materiałową i energetyczną. W celu minimalizacji zużycia wody w obszarze VBH i KTL
zastosowano cyrkulację wody procesowej. Instalacja KTL wykorzystuje cyrkulację płynów
procesowych co oznacza, że materiał wydzielający się w KTL zostanie ponownie
wprowadzony do procesu a nie skierowany do odpadów ograniczając przez to stosowanie
nowego materiału. W zakresie obróbki wstępnej ścieków dokonywane będzie podczyszczanie
ścieków gwarantujące spełnienie przez nie jakości umożliwiającej wprowadzenie do
kanalizacji miejskiej. W tym celu ścieki VBH/KTL poddawane będą obróbce na różnych
etapach. Dzięki filtracji następuje usunięcie ze ścieków brudnej frakcji. Proces został
zaplanowany tak, aby dokonać wytrącenia i wzajemnego oddzielenia od siebie brudnych
frakcji pochodzenia organicznego i nieorganicznego z obszarów VBH/KTL. Dzięki temu
obróbka filtratów organicznych oraz nieorganicznych może następować osobno, co zmniejsza
ilości odpadów niebezpiecznych.
Celem minimalizacji strat wody i energii wprowadzono w strefie VBH kąpiele
niskotmepraturowe zamiennie za wysokotemperaturowe ograniczając parowanie wody i
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zużycie gazu do utrzymania temperatury. W strefie KTL zastosowano także procesy odzysku
farb i zawracanie ich do procesu co minimalizuje zapotrzebowanie na surowce i ilość
wytwarzanych ścieków. Zamknięcie obiegów kąpieli w strefie KTL i proces ich
podczyszczania ogranicza emisje ścieków i zużycie wody jakie by miały miejsce przy
otwarciu tych obiegów.
Aplikacja (PVC / międzywarstwa wypełniająca Füllera / lakier bazowy / lakier
nawierzchniowy / HRK)
Aplikacja PVC, międzywarstwy wypełniającej Füllera oraz lakieru nawierzchniowego
dokonywana będzie zgodnie z aktualnym stanem techniki, co niesie ze sobą wysoką
efektywność wykorzystania zasobów. Aplikacja PVC następuje częściowo automatycznie
oraz częściowo ręcznie, ponieważ w związku z dużymi wymiarami pojazdu nie jest w całości
możliwa automatyczna aplikacja. W obszarze międzywarstwy wypełniającej Füllera, oraz
lakieru

nawierzchniowego

(aplikacja

kabinowa)

aplikowanie

następuje

wyłącznie

automatycznie, co gwarantuje wysoką skuteczność nakładania lakieru w stosunku do ręcznej.
Dodatkowo przewidziano wentylację kabin powietrzem obiegowym, ograniczając dzięki temu
ilość pobieranego świeżego powietrza. W obszarze wytrącania sprayu lakierniczego
przewidziano proces wytrącania suchego. Prowadzi to do oszczędności znacznych ilości
wody oraz energii w porównaniu z oczyszczaniem powietrza w technologii płukania na
mokro (venturi). Dodatkowo zmniejsza się poziom emisji hałasu instalacji. Poprzez
wytrącanie na sucho zaoszczędza się ponadto istotne ilości szlamów lakierniczych, ponieważ
proces wytrącania na sucho bardzo ogranicza lub eliminuje wykorzystanie wody.
W obszarze konserwacji przestrzeni pustych zastosuje się technologię natryskową, która w
porównaniu z konwencjonalnym procesem strumieniowym znacznie zaoszczędza energię,
powierzchnię oraz materiał. Cały proces może być ukształtowany w sposób bardziej
oszczędny, ponieważ aplikacja wosku dokonywana jest w sposób bardziej selektywny.
W

strefie

międzywarstwy

wypełniającej

i

lakieru

BC

zastosowano

surowce

wodorozcieńczalne co w decydujący sposób wpływa na ograniczenie emisji LZO w stosunku
do wykorzystania lakierów rozpuszczalnikowych. W celu ograniczenia zużycia materiału
malarskiego

i

poprawy

skuteczności

lakierowania

wprowadzono

automatyczny

elektrostatyczny natrysk zamiennie za pneumatyczny. System ten pozwala na maksymalną
oszczędność zatomizowanej farby przy jednoczesnej, doskonałej jakości wykończenia. W
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kabinie konserwacji przestrzeni zamkniętych HRK nakładana będzie ochrona antykorozyjna
przy użyciu bezrozpuszczalnikowego wosku stosowanego na zimno. Rozwiązanie to
eliminuje konieczność wykorzystania ciepła do podgrzewania i utrzymywania wosku w
obiegu w wariancie stosowania wosku na gorąco.
Suszarki
W celu zagwarantowania oczekiwanej jakości procesowej należy po dokonaniu każdej z
aplikacji wykorzystać suszarkę. Powyższe obejmuje KTL, PVC, dwie pośrednie oraz dwie
suszarki warstwy nawierzchniowej. Wyposażone będą one (poza suszarkami pośrednimi) w
instalację TNV (termiczne dopalanie) przeznaczoną do redukcji emisji LZO co jest jednym z
najwyższych standardów w ochronie powietrza i jest wariantem dużo bardziej korzystnym od
polegającego na braku redukcji LZO.
W zakresie rodzaju zastosowanych systemów dopalania analizowano dopalacze termiczne,
katalityczne, system adsorpcyjny i hybrydowy. Systemy adsorpcyjne i hybrydowe zostały
odrzucone z uwagi na pożądaną wydajność procesów i z uwagi na minimalizację ilości
wytwarzanych odpadów (w tych systemach powstaje węgiel aktywny jako odpad
niebezpieczny). Ostatecznie po analizie kosztów i korzyści wybrano dopalacze termiczne.
Dopalacz tez zainstalowano za kabinami CC. W dopalaczu tym powietrze zanieczyszczone
LZO zostaje wstępnie ogrzane w wymienniku przez ciepło pochodzące z gazów odlotowych i
skierowane do komory spalania. Uzyskanie zadanej temperatury procesowej (750 – 850 OC)
umożliwia zainstalowany w komorze spalania palnik. Pod wpływem wysokiej temperatury
LZO zostają rozłożone na CO2 oraz H2O. Czas retencji gazów w reaktorze wynosi 0,6 – 2 s
w zależności od składu zanieczyszczeń. Następnie gazy odlotowe przechodzą przez
wymiennik ciepła oddając ciepło które jest ponownie wykorzystywane.
W zakresie źródła zasilania suszarek wybrano paliwo gazowe w zamian za energie
elektryczną co skutkuje redukcją emisji zanieczyszczeń gdyż energia elektryczna dostarczana
do zakładu pochodzi z paliw stałych. Ponadto wykorzystano w suszarkach rekuperację ciepła
co z kolei wpływ na zmniejszenie zużycia i tak już ekologicznego paliwa jakim jest gaz
ziemny.
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Montaż:
W obszarze montażowym przewidziano również kompletny rozdział poszczególnych etapów
produkcyjnych gwarantujący efektywny pod względem odległości montaż pojazdów.
Oznacza to uniknięcie w produkcji niepotrzebnych długich dróg do pokonywania. Dodatkowo
zastosowane zostaną efektywne energetycznie technologie produkcyjne, które spełniają
obowiązujące obecnie standardy. Na taśmę montażową dostarczane są przewodami wyłącznie
niezbędne minimalne ilości materiałów (paliwo, olej wspomagania układu kierowniczego,
płyny chłodzące itp.), utrzymując przez to stan napełnienia na poziomie możliwie niskim,
który niezbędny jest do prowadzenia czynności. Dodatkowo przewidziano wanny procesowe
zapobiegające niekontrolowanemu wypływowi (wyciekowi) napełnionych materiałów.
W obszarze wykańczania montażowego („Finish”) woda do badania szczelności pojazdów
wykorzystywana będzie w procesie cyrkulacyjnym, dzięki czemu unika się znaczącego
zapotrzebowania na wodę oraz wytwarzania ścieków jak ma to miejsce w obiegach
otwartych. Dodatkowo instalacje powietrza odlotowego będą wyposażone w rekuperację
ciepła minimalizując przez to zapotrzebowanie na energię instalacji wentylacyjnych.
Celem minimalizacji wytwarzanych odpadów zastosowane będą specjalne maty – pokrowce
do ochrony wyprodukowanych pojazdów wielokrotnego użytku w zamian jednorazowych.
W odniesieniu do sposobów magazynowania paliw i płynów technologicznych wybrano
wariant oparty o centralny magazyn i transport pali i płynów dedykowanymi szczelnymi
rurociągami zamiast pojedynczych zbiorników umieszczonych w hali montażu. Rozwiązanie
to ogranicza zapotrzebowanie na powierzchnie gdyż w przypadku zbiorników na hali
konieczne było by wydzielenie stref w jej obrębie i zajęcie znacznej powierzchni obiektu
kubaturowego hali. Ponadto w rejonie hali byłyby bardziej narażone na mechaniczne
uszkodzenia. W kabinie badania szczelności przyjęto zamknięty obieg wody co minimalizuje
jej zapotrzebowanie przy jednoczesnym zminimalizowanym zrzucie ścieków w stosunku do
obiegów otwartych.

Logistyka:
W zakresie logistyki podjęto najróżniejsze działania służące wyborowi wariantu
minimalizującego oddziaływania na środowisko naturalne. Dostawcy dobierani będą lokalnie,
co oznacza, że duża część dostawców pochodzi z promienia mniejszego niż 400 km od
zakładu. Dodatkowo będzie wykorzystana istniejąca struktura logistyczna zakładów
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Volkswagena z Poznania, dzięki czemu uzyska się synergię pozwalającą systematycznie
uniknąć negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne nie tylko nowego ale i
wszystkich istniejących zakładów VW w tym rejonie. Podczas przekazywania materiałów w
ramach logistyki wewnątrzzakładowej wykorzysta się środki transportowe wykazujące niskie
zużycie energii i paliw. Dodatkowo zwraca się uwagę na środki transportu w zakresie
wysokiego stopnia efektywności ich wykorzystania. W logistyce wewnątrzzakładowej
zastosuje się w tym celu tzw. zasadę „Milk Run – zasada mleczarza”, która obejmuje
powiązanie ze sobą różnych transportów. Dzięki temu unika się pustych przelotów. W
zakresie wewnątrzzakładowym ilość transportów zestawiana jest w taki sposób, aby materiał
pokonywał w transporcie do miejsca produkcyjnego jak najkrótszą drogę. Dodatkowo stany
magazynowe utrzymywane będą na niskim poziomie („Just in Time”) w celu uniknięcia w
procesach logistycznych niepotrzebnych nakładów energetycznych oraz zapotrzebowania na
powierzchnię. Zastosowane będą kontenery oraz opakowania wielokrotnego użycia, aby
uniknąć odpadów opakowaniowych występujących w przypadku stosowana opakowań
jednorazowych. Celem ograniczenia uciążliwość transportu na drogach publicznych
wprowadzono także transport kolejowy gotowych pojazdów.
Zaopatrzenie w media:
Zaopatrzenie w media realizowane będzie z przyłączy których lokalizację dobrano z
uwzględnieniem istniejących sieci i warunków podanych przez poszczególnych gestorów tak
aby trasy ich przebiegu były możliwie najkrótsze i jak najmniej ingerowały w środowisko.
W zakresie wyboru wariantów surowców energetycznych rozważano wykorzystanie paliw
płynnych, stałych i gazowych. Po rozpoznaniu możliwości zaopatrzenia zakładu w gaz
ziemny odrzucono surowce energetyczne stałe i ciekłe co wpłynęło w efekcie końcowym na:
•

zmniejszenie emisji do powietrza produktów spalania dzięki korzystniejszym
wskaźnikom przy spalaniu gazu

•

zmniejszenie ruchu pojazdów na okolicznych drogach przez eliminację transportu
związanego z dowozem oleju opałowego

•

wyeliminowanie transportu kolejowego dowożącego paliwa stałe – ograniczenie
emisji do powietrza i hałasu

•

eliminację konieczności budowy magazynu paliw stałych i eliminację wtórnego
pylenia
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•

eliminację wytwarzania odpadów ze spalania paliw stałych

•

eliminację transportu odpadów – żużli i popiołów wytwarzanych w przypadku
spalania paliw stałych.

Celem minimalizacji zapotrzebowania na wodę pozamykano na terenie zakładu możliwie
maksymalnie wszystkie obiegi i wprowadzono podczyszczania ścieków i kąpieli
procesowych. Rozwiązanie takie w stosunku do otwartych obiegów znacznie eliminuje
zapotrzebowanie na wodę i zrzuty ścieków. Możliwość zaopatrzenia w wodę projektowanej
inwestycji podlegała analizie wariantów prowadzonej przez PWIK Września. W wyniku tej
analizy zakład otrzymał zapewnienie dostawy wody z gminnego systemu wodociągowego.

10. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO ZDROWIA
I ŻYCIA LUDZI
Oceniając wpływ realizacji przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi kluczową część
oceny stanowią oddziaływania wynikające z: oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń pyłowo gazowych

wprowadzanych

do

powietrza

atmosferycznego,

oddziaływania

elektromagnetycznego, wpływu na dobra materialne i możliwość powstania konfliktów
społecznych, oddziaływania na wody podziemne w tym i zabezpieczenie zaopatrzenia w
wodę ludności.

a) W aspekcie oddziaływania hałasu
Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z efektem powstania ponadnormatywnego
oddziaływania na ludzi. Nawiązując do analizy akustycznej przeprowadzonej w raporcie
zakłada się zastosowanie urządzeń minimalizujących oddziaływanie akustyczne, dając szansę
na skuteczną ochronę przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu na terenach
podlegających ochronie akustycznej. Na terenie zakładu zastosowane zostaną nowoczesne
urządzenia związane z emisją hałasu co w decydujący sposób ogranicza uciążliwość
akustyczną. Zagospodarowanie terenu zakładu powiązane z wewnętrznymi układami
komunikacyjnymi sprzyja minimalizacji emisji hałasu. W celu ograniczenia uciążliwości
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akustycznej ze strony zakładu dla mieszkańców Obłaczkowa wyeliminowano ruch kolejowy
w porze nocnej na bocznicy VW.

b) W aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
W przypadku eksploatacji przedsięwzięcia nie wykazano ponadnormatywnych stężeń
zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, które mogłyby powodować przekroczenia norm
ustalonych z uwagi na ochronę środowiska jak i zdrowia ludzi. Zastosowane na terenie
zakładu urządzenia oczyszczające z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w tym między innymi
z LZO pozwalają na osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego poza terenem
przedsięwzięcia.

c) W aspekcie wpływu oddziaływań elektromagnetycznych pochodzących z układów
linii kablowych SN
Planowana

inwestycja

z

uwagi

na

zaprojektowanie

układów

kablowych

linii

elektroenergetycznych nie będzie wywierać żadnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.
Planowana budowa stacji elektroenergetycznych 110 kV/15 kV nie spowoduje zagrożenia
zarówno dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz dla miejsc dostępnych dla ludzi.

d) W aspekcie wpływu na dobra materialne i możliwość powstania konfliktów
społecznych
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z koniecznością zajęcia terenów obecnie
związanych z zabudową mieszkaniową. Mając na uwadze zgodny z prawem przebieg
postępowania administracyjnego na etapie wydawania decyzji środowiskowej należy liczyć
się iż na etapie procedowania ww. decyzji pojawią się liczne zapytania i prośby o wyjaśnienia
ze strony społeczeństwa. Cały proces inwestycyjny na terenie WSAG został poprzedzony
pracami archeologicznymi mającymi na celu ochronę i zachowanie materialnych dób
kulturowych i historycznych.
Teren WSAG był i jest przygotowywany na cele aktywności gospodarczej przy pełnym
udziale

społeczeństwa

chociażby

na

etapie

uchwalania

miejscowych

planów
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zagospodarowania przestrzennego. Należy wyraźnie podkreślić, że fragment obszaru
przeznaczonego pod inwestycję już od 2004 roku uwzględniony jest w MPZP pod tereny
aktywizacji gospodarczej co decyduje o fakcie iż w świadomości społecznej, zwłaszcza
okolicznych mieszkańców, takie zagospodarowanie terenu jest już umocowane.
Aktywizacja gospodarcza całego obszaru WSAG jest prowadzona tak aby zapewnić
okolicznym mieszkańcom komfort życia i pracy oraz zabezpieczyć ich interesy.

e) oddziaływania na wody podziemne w tym i zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę
ludności
Cała inwestycja realizowana będzie z zapewnieniem pełnej ochrony środowiska wód
podziemnych i powierzchniowych. Zastosowane zostaną rozwiązania techniczne i
technologiczne eliminujące wpływ rozwiązań projektowych na wody, w tym między innymi
szczelne systemy magazynowania i przesyłu wszystkich substancji wykorzystywanych w
procesie produkcyjnym, szczelne układy wspólnej kanalizacji ścieków sanitarnych i
przemysłowych (kanalizacji sanitarno – przemysłowej) odprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej gminnej, szczelne systemy zbierania i odprowadzania ścieków deszczowych,
podczyszczanie ścieków przemysłowych i deszczowych na terenie zakładu, skanalizowane
układy komunikacyjne. Zaopatrzenie zakładu w wodę następować będzie z gminnej sieci
wodociągowej przy uwzględnieniu potrzeb ludności Gminy Września w ramach dostępnych
zasobów eksploatacyjnych.

f)

W aspekcie pozytywnych wpływów realizacji przedsięwzięcia do najważniejszych
skutków realizacji przedsięwzięcia można wymienić:
•

budowę nowoczesnej fabryki nowoczesnych samochodów użytkowych koncernu VW

•

dobrze zorganizowany system produkcji

•

wykwalifikowani pracownicy

•

liczne rozwiązania chroniące środowisko oraz drowie i życie ludności

•

zapewnienie znacznej ilości nowych miejsc pracy w tym głównie dla okolicznych
mieszkańców

•

zoptymalizowane i kompleksowe rozwiązanie w zakresie procesów produkcyjnych
zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).
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11. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenach poddanych już wpływom
antropogenicznym w efekcie przystosowania obszaru WSAG do aktywizacji gospodarczej.
Uległy tu likwidacji dominujące na tym terenie siedliska pól uprawnych. Bardzo korzystna
jest lokalizacja terenu inwestycji jak i całego obszaru WSAG pod względem walorów
środowiskowych. Jak już wspomniano w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji jak i
najbliższej okolicy nie występują żadne obszary poddane ochronie na mocy prawa i obszary
NATURA 2000. Najbliższe z nich położone w odległości 7 – 17 km to:
•

Obszar NATURA 2000 PLH300049 Grądy w Czerniejewie

•

Obszar NATURA 2000 PLH300053 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie

•

Obszar NATURA 2000 PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

•

Obszar NATURA 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty

•

Obszar chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska

•

Żerkowsko Czeszewski Park Krajobrazowy

dla których zarówno budowa jak i funkcjonowanie zakładu pozostanie bez żadnego wpływu.
Główne korytarze ekologiczne w rejonie projektowanej inwestycji są znacznie oddalone od
jej terenu (około 1,5 – 7 km na zachód, wschód i południowy wschód) i związane są dolinami
cieków Wielka, Struga, Miłosławka, Wrześnica, oraz mające przebieg południkowy z
ukierunkowaniem na południowy zachód co decyduje o fakcie iż teren inwestycji nie koliduje
z żadnym z nich.
Dla sprawnego funkcjonowania układu wymiany wartości ekologicznych w otoczeniu
projektowanej inwestycji istotne jest utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących Lasy
Czerniejewskie z funkcjonującym w ich obrębie obszarem NATURA 2000 Grądy
Czerniejewskie z chronionymi obszarami Szwajcarii Żerkowskiej oraz dolinami Warty i
Maskawy – Średzkiej Strugi. W rejonie projektowanej inwestycji korytarzami takimi są:
dolina Wielkiej, dolina Strugi i dolina Wrześnicy. Biorąc pod uwagę lokalizację
projektowanej inwestycji i jej odległość od dolin powyższych cieków wynoszącą 1,5 – 7 km
można wnioskować że jej funkcjonowanie nie wpłynie negatywnie na sprawność
funkcjonowania powyższych obszarów i nie zaburzy zasilania i wymiany wartości
ekologicznych w ich granicach i pomiędzy nimi. Istotny jest także fakt iż wszystkie
projektowane układy komunikacyjne powiązane z projektowanym zakładam jak i całą strefą
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aktywności gospodarczej nie przecinają i nie kolidują z przedstawionymi korytarzami
ekologicznymi. W granicach terenu projektowanej inwestycji zarówno na etapie sporządzania
prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP przedmiotowych terenów (marzec 2014),
jak i obecnie w trakcie inwentaryzacji terenowych (kwiecień – maj 2014) nie stwierdzono
występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych
podlegających ochronie.
Dotrzymanie przez zakład standardów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji
substancji w ściekach odprowadzanych do gminnych kanalizacji, emisji hałasu do środowiska
oraz pełne zabezpieczenie przed ujemnym oddziaływaniem na wody podziemne i
powierzchniowe gwarantuje ochronę walorów przyrodniczych.
Na północny zachód od terenu inwestycji w obrębie m. Chocicza Mała występuje zabytkowy
park wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 2061/A z 1.1986. Park ten jest obecnie
zaniedbany z drzewostanem głównie na obrzeżach (kilka okazałych białodrzewów) i słabo
wyeksponowany w terenie. Rewitalizacja parku w ramach zapisów MPZP przyczyni się do
jego odnowy a funkcjonowanie zakładu pozostanie bez wpływu na jego walory.
Realizacja inwestycji nie wymaga żadnej wycinki drzew i krzewów, wylesień i likwidacji
siedlisk przyrodniczych. Wszystkie te prace zostały już wykonane przez Gminę Września i
WSSE zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach przystosowania terenów WSAG dla
potrzeb przyszłych inwestorów.
Z inwestycjami budowlanymi związane jest także zjawisko „zanieczyszczenia środowiska
światłem sztucznym”. Ma ono miejsce zarówno na etapie realizacji inwestycji (oświetlenie
placu budowy) oraz jej eksploatacji (oświetlenie otoczenia instalacji oraz budynków jej
towarzyszących). Z uwagi na fakt iż w rejonie projektowanej inwestycji nie występują żadne
siedliska zwierząt dla których tego typu zjawiska mogą mieć wpływ niekorzystny (głównie
nietoperze) oddziaływanie to można uznać za pomijalne.
W odległości około 4 km na południowy wschód od terenu inwestycji położny jest obszar
ważny dla ptaków w okresie gniazdowania i migracji - obszar nr 36 – Bagna koło Biechowa
Jest to ostoja ptaków o znaczeniu regionalnym - skupisko par lęgowych błotniaka stawowego
i miejsce gniazdowania błotniaka łąkowego, bąka, gęgawy, wąsatki. Znacznie dalej, bo około
11 km na południe i południowy zachód od terenu inwestycji położona jest ostoja ptaków o
znaczeniu międzynarodowym – Dolina Średzkiej Strugi i Maskawy. Zagospodarowanie
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terenu zakładu oraz jego odległość od tych terenów decydują o braku wpływu inwestycji na
warunki lęgowe ptaków.
Potencjalne niekorzystne działanie projektowanych obiektów infrastruktury technicznej na
ptactwo można podzielić na cztery grupy:
•

śmiertelność na skutek kolizji z obiektami technicznymi (budynkami, budowlami)

•

utrata siedlisk bezpośrednia w wyniku zajęcia terenu przez obiekty

•

utrata siedlisk pośrednia w wyniku odstraszającego działania konstrukcji

•

zmiany tras przelotów ptaków spowodowane odstraszającym działaniem konstrukcji
(tzw. efekt bariery).

W związku z realizacją inwestycji nie ulegną likwidacji żadne siedliska związane z
przebywaniem ptaków.
Największym, potencjalnym zagrożeniem dla ptaków w fazie eksploatacji będą wysokie maksymalnie do 100 m kominy (zgodnie z dopuszczeniem zapisów MPZP). Na terenie
projektowanej inwestycji maksymalna wysokość komina wyniesie 50 m. Wiadomo
powszechnie, że istnieje poważne ryzyko kolizji ptaków z wysokimi budynkami, zwłaszcza w
warunkach ograniczonej widoczności i nocą (Rejt i Maniakowski 2000). Ryzyko to wzrasta,
gdy budowle takie wznoszone są na trasach przelotu i w obrębie korytarzy ekologicznych.
Obserwacje prowadzone na terenie przyszłej budowy nie wykazały, by miał on istotne
znaczenie dla ptactwa. Stąd ryzyko kolizji można ocenić jako niskie lub nawet minimalne ze
względu na brak regularnych przelotów ptaków w tym rejonie. Obserwowane przeloty kaczek
i gęsi odbywały się jako typowe migracje dalekodystansowe - na wysokich pułapach, bez
krążenia, obniżania wysokości lotu i zatrzymywania na terenie inwestycji i w pobliżu. Przy
takim trybie użytkowania przestrzeni ryzyko kolizji jest nieduże, gdyż ptaki lecąc wysoko są
w stanie odpowiednio wcześnie zauważyć przeszkodę wysokościową i ją ominąć.
Zgodnie z zapisami MPZP na ternie całej inwestycji zostanie wprowadzona zieleń –
powierzchnia biologicznie czynna na minimum 10% powierzchni terenu inwestora. Zieleń ta
zostanie tak dobrana aby pełnić walory ozdobne i nie kolidować ze sprawnym i bezpiecznym
funkcjonowaniem zakładu.
Ogrodzenie terenu całego zakładu wykonane w początkowej fazie budowy ograniczy do
minimum możliwość dostępu ewentualnej zwierzyny na jego teren. Migracja zwierzyny jest
także obecnie w tych obszarach utrudniona z uwagi na liczne ciągi komunikacyjne – drogi i
linie kolejowe.
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12. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO
WALORÓW REKREACYJNYCH I KRAJOBRAZU
Teren inwestycji zlokalizowany jest na południowy - zachód od Wrześni i rozciąga się
pomiędzy miejscowościami: Obłaczkowo, Chwalibogowo, Grzymysławice, Chocicza Mała i
Białężyce. Pod względem morfologicznym teren ten to bezjezierna płaska równina
morenowa, o monotonnym ukształtowaniu powierzchni terenu i deniwelacjach 2,5 – 6,4 m,
wyniesiona pierwotnie, przed makroniwelacją odbywającą się w chwili obecnej na terenie
całej WSAG, w granicach projektowanej inwestycji do rzędnej 105,8 – 112,2 m npm, oraz
nachylona ku południowi i południowemu zachodowi. W wyniku prac przygotowawczych do
planowanej inwestycji teren podlega makroniwelacji do rzędnej ostatecznej 107,8 m npm
będącej poziomem „0” dla projektowanej inwestycji.
Obszar lokalizacji inwestycji nie stanowi cennych i atrakcyjnych obszarów turystycznych i
krajobrazowych. Nie przebiegają w jego granicach i najbliższej okolicy szlaki i trasy
turystyczne a otoczenie to obszary zabudowane okolicznych miejscowości i w przewadze
pola uprawne.
Planowana budowa zakładu VW wiąże się z wprowadzeniem sprzętu ciężkiego na teren
objęty inwestycją oraz prowadzeniem prac budowlanych. Działania te będą powodować
zaburzenia funkcji estetycznej. Istotne znaczenie ma tu utworzenie dojazdów tymczasowych,
oraz roboty przygotowawcze pod budowę terenu objętego inwestycją. Wyżej wymienione
niedogodności będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prac. Z uwagi na
fakt, że tereny oraz obiekty rekreacyjne nie znajdują się w rejonie planowanej inwestycji nie
będzie oddziaływania na walory rekreacyjne na etapie budowy. Realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia zaplanowano w strefie przemysłowej WSAG, gdzie będzie ona
harmonizować docelowo z rozwijającym się krajobrazem industrialnym. W ramach realizacji
inwestycji powstaną bryły nowych obiektów o charakterze przemysłowym wraz z kominami.
Nowe obiekty bez wątpienia będą ingerować w istniejący rolniczy charakter otaczającego je
obszaru, będą jednak zgodne z polityką Gminy prowadzoną na obszarach o niskich walorach
krajobrazowych i przyrodniczych. Nie przewiduje się realizowania czynności, które w sposób
istotny będą wpływać na krajobraz, w związku z tym nie ma konieczności wdrażania
specjalistycznych działań i zabezpieczeń mających na celu ograniczenie oddziaływania na
środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia. Należy jedynie zapewnić odpowiedni sprzęt i
środki transportu, stały nadzór budowlany oraz uporządkowanie terenu budowy i zaplecza
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budowy. W związku z brakiem oddziaływania przedsięwzięcia na walory rekreacyjne na
etapie

funkcjonowania

nie

wskazuje

się

konieczności

wprowadzenia

działań

minimalizujących w tym zakresie. Projektowany zakład bez wątpienia wprowadzi pewien
dysonans w krajobrazie okolicznych terenów który winien być rekompensowany np.
właściwym doborem kolorów elewacji przy rezygnacji z kolorów jaskrawych. Aby na etapie
eksploatacji poprawić funkcje estetyczno – krajobrazowe należy wprowadzić na terenie
inwestycji zieleń – powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z zapisami MPZP.
Zgodnie z zapisami MPZP dla terenu inwestycji kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego
należy realizować poprzez przestrzeganie zasad zabudowy określonych w planie w tym
usytuowanie budynków w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub tam gdzie ich nie
wyznaczono w granicy działki lub terenu, z uwzględnieniem określonych gabarytów
budynków oraz zachowaniem minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy.
W przypadku likwidacji przedsięwzięcia, podobnie jak w fazie budowy, oddziaływania
wiązać się będą jedynie z zakłóceniem funkcji estetycznej. Podczas likwidacji nastąpi
wprowadzenie sprzętu ciężkiego na teren inwestycji oraz prowadzone będą prace
rozbiórkowe. Działania jednak będą występować okresowo i ustaną z zakończeniem prac. W
fazie likwidacji, podobnie jak w fazie budowy, należy zapewnić odpowiedni sprzęt i środki
transportu, stały nadzór budowlany oraz uporządkowanie terenu budowy i zaplecza budowy.

133

13. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO
Tematyki rozdziału dotyczą załączniki nr 24, 25, 26.
13.1. Etap budowy
Na etapie robót budowlanych będzie miała miejsce emisja niezorganizowana substancji
gazowo-pyłowych do powietrza. Będzie ona spowodowana ruchem samochodów
transportujących materiały i elementy budowlane oraz prowadzaniem prac budowlano –
konstrukcyjno - montażowych obiektów VW. Uciążliwość ta będzie okresowa – ustanie po
zakończeniu budowy i zamknięciu placu budowy.
Podczas prowadzenia prac budowlanych będzie miała miejsce emisja:
•

pyłu z powierzchni dróg dojazdowych podczas prowadzenia prac budowlanych i
eksploatacji maszyn budowlanych i pojazdów samochodowych,

•

substancji gazowych (m. in. tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla,
węglowodorów alifatycznych) podczas eksploatacji maszyn budowlanych i pojazdów
samochodowych.

Analiza danych dotyczących ilości samochodów i maszyn budowlanych oraz lokalizacja
miejsc ich pracy wskazują, że uciążliwość z tego tytułu będzie miała charakter lokalny,
zmienny w czasie i przestrzeni, a oddziaływanie będzie pomijalnie małe i w ograniczonym
zakresie.
Obliczone wielkości emisji niezorganizowanej przedstawiono poniżej. Emisję substancji do
powietrza dla źródeł powierzchniowych określono ze zużycia paliwa i wskaźników emisji.
Średnia ilość spalonego paliwa przez maszyny budowlane na placu budowy w okresie 2 lat
budowy to 300 kg/h. Czas emisji w roku: 12 h * 6 dni w tyg * 52 tygodnie = ok. 3 744 h/rok.
Współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą (za normą EURO 3):
− pył
0,65 g/kg
0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej
− SO2
zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg)
− NO2
25,0 g/kg
− CO
10,5 g/kg
− węglow. alifat.
2,65 g/kg
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Tabela 28
Wielkości emisji maksymalnej (chwilowej kg/h oraz rocznej Mg/rok) z placu budowy przy
spalaniu paliw.
Wielkość emisji
Substancja
kg/h
Mg/rok
Dwutlenek azotu

7,5

28,08

Dwutlenek siarki

0,006

0,0225

Tlenek węgla

3,15

11,79

Węglowodory alifatyczne

0,795

2,976

Pył

0,195

0,73

Emisja ww. substancji będzie zachodzić na małej wysokości, co znacznie ograniczy ich
rozprzestrzenianie w poziomie. Biorąc pod uwagę lokalizację dróg dojazdowych oraz
projektowanych rejonów prac budowlanych i organizacji prac, uciążliwość dla powietrza
związana z budową instalacji mieścić się będzie w granicach działek inwestora.
Zatem można stwierdzić, że w fazie budowy wpływ na powietrze:
– będzie lokalny, zmienny w czasie i przestrzeni oraz będzie ściśle zależny od miejsca
emisji (teren budowy oraz drogi dojazdowe)
– nie spowoduje znaczących zmian istniejącego tła zanieczyszczeń
– nie będzie również stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych
mieszkańców.
Emisje w fazie budowy nie będą przyczyną znaczących oddziaływań na stan powietrza,
mogą jednak wywoływać lokalne, krótkotrwałe uciążliwości zwłaszcza dla pracowników
placu budowy. Uciążliwości wynikające z pracy silników spalinowych należy ograniczać
poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz wyłączanie silników w
okresie przestojów. Teren budowy, w tym drogi dojazdowe należy tak zorganizować, aby
nie występowała wtórna emisja pyłu (na przykład poprzez: zraszanie terenu w okresie
bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie dróg w
stopniu umożliwiającym sprzątanie). Przejściowy charakter oddziaływania w fazie budowy
pozwala sądzić, iż prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały marginalny
wpływ na stan powietrza.
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13.2. Etap eksploatacji
Opracowanie zagrożeń dla powietrza atmosferycznego na etapie funkcjonowania inwestycji
uwzględnia następujące zagadnienia:
- informacje dotyczącą zastosowanej metodyki obliczeń do wyznaczenia wpływu
projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne;
- informację dotyczącą lokalizacji, pokrycia terenu, zabudowy mieszkaniowej,
warunków meteorologicznych oraz poziomu tła zanieczyszczeń;
- ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji
przedsięwzięcia po zrealizowaniu planowanej inwestycji.
Metodyka obliczeń uciążliwości z zakresu wpływu przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu, które w Załączniku nr 3 zawiera "Referencyjne metodyki
modelowania poziomów substancji w powietrzu" (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87).
Do obliczeń zastosowano program „OPERAT-FB” v. 5.4.0/10  - Ryszard Samoć,
zatwierdzony

przez

Instytut

Ochrony

nr BA/147/96, a w styczniu 2010 i

Środowiska

w

Warszawie

–

pismo

październiku 2012 r. dostosowany do aktualnie

obowiązującej metodyki i aktualnych poziomów substancji w powietrzu i wartości
odniesienia (w tym dotyczące pyłu zawieszonego PM 2,5).
Według

obowiązującej

metodyki

dopuszczalne

wartości

stężeń

substancji

zanieczyszczających powietrze uważa się za dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub
emitora zastępczego spełniony jest warunek:
Smm ≤ D1
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń
substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesionych dla jednej godziny, występujących w
ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek:
S99,8 ≤ D1
Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, można uznać, że zachowana jest dopuszczalna
częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku
siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.
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Ponadto trzeba sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy sprawdzić,
czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek:
Sa ≤ Da - R
Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku, gdy dla
pojedynczego źródła lub zespołów emitorów spełniony jest warunek:
Smm ≤ 0,1 D1

lub

Σ Smm ≤ 0,1 D1

oraz dla pyłu:
Σf Σe Efe ≤ (0,0667/n) x Σhe3,15
gdzie:
Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu, mg/m3
D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny mg/m3
Ef – średnia emisja danej frakcji substancji pyłowej dla okresu obliczeniowego, mg/s
h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu, m
n – liczba emitorów w zespole
e – numer emitora
Gdy powyższy warunek nie jest spełniony należy wykonać pełny zakres obliczeń wg
następujących kryteriów:
Sa ≤ Da – R
Smm ≤ 0,1D1 i Σ Smm ≤ 0,1D1
Op ≤ Dp - Rp
gdzie:
Sa –stężeń substancji w powietrzu uśrednione dla roku, mg/m3
Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu, uśrednione dla roku, , mg/m3
R – tło substancji, mg/m3
Op – całkowity opad substancji pyłowej, g/m2 x r
Dp – wartość odniesienia substancji pyłowej, g/m2 x r
Rp – tło opadu substancji pyłowej, g/m2xr
Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej
niż 10 h (w przypadku projektowanego zakładu 500 m), znajdują się wyższe niż parterowe
budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub
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sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości
odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W
tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich
wysokości.
Obliczenia na wysokości zabudowy w otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia zostały
przeprowadzone w 13 punktach (A ÷ M), których lokalizacja została przedstawiona na planie
zagospodarowania z lokalizacją źródeł emisji w części załącznikowej do raportu (zał. 25).
Jeżeli w odległości mniejszej niż 30 x xmm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów
w zespole znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomów
substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
W otoczeniu zakładu, w promieniu 16 824m (to jest 30 x 560,8 m) nie występują obszary
ochrony uzdrowiskowej określone na podstawie ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz.U.2012.651).
Najbliższy tego typu obszar to Uzdrowisko Inowrocław oddalone o około 70 km na północny
– wschód od terenu zakładu.
Dla projektowanego przedsięwzięcia poziom i rozkład stężeń maksymalnych godzinowych
w siatce receptorów obliczono na podstawie emisji maksymalnej godzinowej, a poziom
i rozkład stężeń średniorocznych z emisji rocznej.
Dane meteorologiczne
Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie ze
stosowaną metodyką, niezbędne są następujące dane meteorologiczne:
•

średnia temperatura powietrza,

•

średnie ciśnienie atmosferyczne,

•

wysokość pomiaru prędkości i kierunku wiatru, tj. wysokość anemometru,

•

trójparametrowa statystyka warunków meteorologicznych, opisanych przez kierunek
wiatru, jego prędkość i stan równowagi atmosfery wg systematyki Pasquille’a.

Zgodnie z powyższym, w opracowaniu przyjęto, że:
•

kierunek wiatru podany jest w skali prawoskrętnej, od 1 do 36, przy czym numer
kierunku określa współrzędne strony nawietrznej; kierunek nr 36 odpowiada północy
(N);
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•

prędkość wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s i zmienia się z krokiem 1 m/s;
prędkości mniejsze od 1m/s oraz cisza włączone są do grupy prędkości 1 m/s,
natomiast prędkości powyżej 10 m/s klasyfikowane są łącznie i stanowią jedną grupę;

•

stan równowagi atmosfery opisany jest przez 6 klas, zgodnie z oznaczeniami:

1 - równowaga bardzo chwiejna,
2 - równowaga chwiejna,
3 - równowaga nieznacznie chwiejna,
4 - równowaga obojętna,
5 - równowaga nieznacznie stała,
6 - równowaga stała i bardzo stała.
Dane meteorologiczne przyjęte do obliczeń opracowano na podstawie pomiarów Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji meteorologicznej
Poznań-Ławica.
Sytuacja meteorologiczna dla Poznania, przedstawia się następująco:
- największa częstotliwość występowania wiatrów wynosi 13.5 % z kierunku
zachodniego (W), sektor nr 9 w 12 sektorowej róży wiatrów,
- najmniejsza częstotliwość występowania wiatrów wynosi 4.38 % z kierunku
północnego (N), sektor nr 12,
- największa średnioważona prędkość wiatru wynosi 5.64 m/s z kierunku zachodniego
(W), sektor nr 9,
- najmniejsza średnioważona prędkość wiatru wynosi 2.74 m/s z kierunku południowowschodniego (SSE), sektor nr 5,
- średnia roczna prędkość wiatru –

4.24 m/s,

- średnia temperatura roku –

8°C,

- średnia temperatura okresu grzewczego –

2°C,

- średnia temperatura okresu letniego –

14°C,

- wysokość anemometru ha –

17 m.

Tabela 29
Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NNE ENE
E
ESE SSE
S
SSW WSW W WNW NNW
5,22 6,48 9,29 8,36 8,51 5,91 12,00 10,88 13,54 7,71 7,72

12
N
4,38
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Tabela 30
Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %
1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s
14,13 15,32 16,24 12,61 12,88 9,02
7,20

8 m/s
7,23

9 m/s 10 m/s 11 m/s
1,66
2,72
0,99

Tło zanieczyszceń
Kryterium oceny wpływu instalacji na stan aerosanitarny powietrza stanowią wartości
dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie

poziomów

niektórych

substancji

w

powietrzu

(Dz.U.2012.1031).

W

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) określone zostały
ponadto wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Wartości odniesienia i wartości dopuszczalne, oraz poziom tła dla substancji których emisja
jest przewidywana z terenu zakładu przedstawiono w tabelach poniżej.
Poziom tła podano na podstawie danych udostępnionych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie nr WM.7016.1.216.2014.1479W z dnia
14.04.2014 r. Pismo to dołączono do raportu w części załącznikowej (zał. 24). Dla substancji,
dla których WIOŚ nie określa tła zanieczyszczeń, przyjęto tło w wysokości 10 % wartości
odniesienia, zgodnie z "Referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji
w powietrzu" (Dz. U.2010.16.87).

140

Tabela 31
Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu

2011

2012

2013

2014

Margines tolerancji
[μg/m3]
2010

Poziom
Dopuszczalna częstość
dopuszczalny
przekraczania poziomu
substancji w
dopuszczalnego
3
powietrzu w μg/m w roku kalendarzowym b)

Termin
osiągnięcia
poziomów
dopuszczalnych

benzen
(71-43-2)

rok kalendarzowy

5 c)

-

-

-

-

-

-

2010

dwutlenek azotu

jedna godzina
rok kalendarzowy

200 c)
40 c)

18 razy
-

-

-

-

-

-

2010
2010

30 e)

-

-

-

-

-

-

2003

350 c)
125

24
3 razy

-

-

-

-

-

2005
2005

20 e)

-

-

-

-

-

-

2003

0,5 c)

-

-

-

-

-

-

2005

25 c), j)
20 c), k)
50 c)
40 c)

35 razy
-

4
-

3
-

2
-

1
-

1
-

2015
2020
2005
2005

10 000 c), i)

-

-

-

-

-

-

2005

Nazwa substancji
(numer CAS) a)

Okres uśredniania
wyników pomiarów

tlenki azotu d)
(10102-44-0, 10102- rok kalendarzowy
43-9)
jedna godzina
24 godziny
dwutlenek siarki
rok kalendarzowy i pora
(7446-09-5)
zimowa (okres od 1 X
do 31 III)
f)
Ołów
rok kalendarzowy
(7439-92-1)
pył
zawieszony
rok kalendarzowy
g)
PM2,5
24 godziny
pył zawieszony PM10
rok kalendarzowy
tlenek węgla
osiem godzin i)
(630-08-0)

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.2031).
Objaśnienia:
a)
Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b)
W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu
dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c)
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d)
Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e)
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f)
Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g)
Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h)
Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
i)
Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną
przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j)
Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k)
Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

141

Tabela nr 32
Wartości odniesienia i poziom tła zanieczyszczeń
Oznaczenie
Poz. wg
numeryczne
Lp.
Nazwa substancji
Dz.U.
substancji
(numer CAS)
1
2
3
4
Ditlenek siarki
1.
72
7446-09-5
(dwutlenek siarki)
Ditlenek azotu
2.
70
10102-44-0
(dwutlenek azotu)
3.
137 Pył zawieszony PM10
4.
16
Benzen
71-43-2
5.
132 Ołów
7439-92-1

Normy dopuszczalnych stężeń [µg/m3]
jednogodzinne
średnioroczne
D1

Da

Ra

5

6

7

350

20

6,0

200

40

15,0

280
30
5

29,0
2,3
0,02

6.

-

Pył zawieszony PM2,5

-

-

7.

2

67-64-1

350

8.

27

71-36-3

300

26

2,6

9.

28

78-93-3

300

26

2,6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

42
43
52
82
96
101
106
108

7647-01-0
7440-47-3
7440-66-6
7782-41-4
1330-20-7
7664-93-9
7439-96-5

200
20
50
30
10
100
200
9

25
2,5
3,8
2
1,3
10
16
1

2,5
0,25
0,38
0,2
0,13
1,0
1,6
0,1

18.

116

78-83-1

300

26

2,6

19.
20.
21.
22.
23.
24.

118
127
128
133
150
151

7440-50-8
123-86-4
141-78-6
10028-15-6
630-08-0
108-88-3

20
100
100
150
30 000
100

0,6
8,7
8,7
10

0,06
0,87
0,87
1,0

25.

164

-

3 000

1 000

100,0

26.

165

Aceton
Butan-1-ol
(alkohol butylowy)
Butan-2-on
Metyloetyloketon
Chlorowodór
Chrom*
Cynk*
Fluor*
Izocyjaniany
Ksylen
Kwas siarkowy (VI)
Mangan*
2-Metylopropan-1-ol
(alkohol izobutylowy)
Miedź*
Octan butylu
Octan etylu
Ozon
Tlenek węgla
Toluen
Węglowodory
alifatyczne
Węglowodory
aromatyczne
Żelazo*

40
5
0,5
25
20 od 2020
30

-

1 000

43

4,3

7439-89-6

100
Op = 200 g/m2 x
rok

10

1,0

27.
28.

167
3
Opad pyłu
Tab. 2

-

*Jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.

18,0
3,0

Rp = 20 g/m2 x rok
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Współczynnik szorstkości terenu
Współczynnik oblicza się zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87) na podstawie Załącznika nr 3 pkt. 2.3. i
Tabeli nr 4. według wzoru :
zo = ∑

F

Fn
⋅ z on
F

- powierzchnia obszaru objętego obliczeniami

Fn - powierzchnia terenu o współczynniku szorstkości równym zon
zo - średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu
W celu określenia faktycznego zagospodarowania terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej
wysokości najwyższego emitora posłużono sie ortofotomapami ww. terenu, a powierzchnie
poszczególnego typu pokrycia terenu obliczono komputerowo programem graficznym.
Do obliczeń przyjęto cztery wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu:
− dla pól uprawnych

zon = 0,035;

− dla niezabudowanego terenu Zakładu

zon = 0,035;

− dla zabudowy wiejskiej

zon = 0,5;

− dla zabudowy miejskiej

zon = 1,0;

− dla zabudowy Zakładu
− dla lasów

(zabudowa średnia) zon = 2,0;
zon = 2,0.
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Ryc. 19
Zakres analizy szorstkości terenu
Powierzchnia terenu w poszczególnych sektorach (źródło: www.geoportal.pl).
- Zabudowa wiejska
- Zabudowa miejska
- Pola uprawne
- Teren Zakładu
- Zabudowa Zakładu
- Las
Powierzchnia poszczególnych sektorów wynosi:
Zabudowa wiejska:

833 650 m2

Zabudowa miejska:

1 413 772 m2

Zabudowa Zakładu:

1 130 000 m2

Teren Zakładu (pod rozbudowę):

1 070 000 m2

Las:

201 657 m2

Pola uprawne:

23 625 321 m2

r = 60 m x 50 = 3 000 m (do obliczeń przyjęto 60 m wysokość emitora gdyż początkowo
rozważano komin centralny z lakierni o tej wysokości, ostateczne rozwiązania pozwoliły
obniżyć komin do 50 m)
Powierzchnia całkowita = P = πr2 = π * (3 000 m)2 = π * 9 000 000 m2 = 28 274 400 m2

144

zo = [(0,5 * 833 650) + (1,0 * 1 413 772) + (2,0 * 1 130 000) + (0,035 * 1 070 000) +
(2,0 * 201 657) + (0,035 * 23 625 321] / 28 274 400 =
= (416 825 + 1 413 772 + 2 260 000 + 37 450 + 403 314 + 826 886) / 28 274 400 =
= 5358274 / 28 274 400 = 0,189 = 0,19
Do obliczeń przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu równy z0 = 0,19.

Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia z uwagi na emisję zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza
Z punktu widzenia wpływu inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza, eksploatacja
projektowanego zakładu związana będzie z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza
z następujących rodzajów procesów (źródeł emisji):
−

procesy powlekania nowych pojazdów w tym w kabinach poprawek lakierniczych,
czyszczenia oraz klejenia
– procesy będą źródłem emisji:
•

lotnych związków organicznych (LZO)
(aceton,

butanol,

izobutanol,

izocyjaniany,

ksylen, metyletyloketon, octan, butylu, octan
etylu,

toluen,

węglowodory

alifatyczne,

węglowodory aromatyczne)
−

procesy spalania paliw w źródłach energetycznych (kotły c.o., nagrzewnice,
promienniki) i technologicznych (palniki suszarek, dopalacze)
– procesy będą źródłem emisji:

−

•

pyłów zawieszonych PM10

•

pyłów zawieszonych PM2,5

•

dwutlenku siarki

•

dwutlenku azotu

•

tlenku węgla

procesy spawalnicze (spawanie elektrodami, spawanie w osłonie gazów ochronnych
drutem spawalniczym MIG/MAG, spawanie i lutowanie laserowe, zgrzewanie i cięcie
plazmą)
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– procesy będą źródłem emisji:
•

pyłów zawieszonych PM10, a w tym pyłów
żelaza, manganu, fluoru, miedzi i chromu

−

•

pyłów zawieszonych PM2,5

•

dwutlenku azotu

•

tlenku węgla

•

ozonu

kontrola pojazdów w kabinie rolkowej
– procesy będą źródłem emisji:

−

•

pyłów zawieszonych PM10

•

pyłów zawieszonych PM2,5

•

dwutlenku siarki

•

dwutlenku azotu

•

tlenku węgla

•

węglowodorów alifatycznych

•

węglowodorów aromatycznych

ładowanie wózków akumulatorowych
– procesy będą źródłem śladowej emisji:
•

−

oparów kwasu siarkowego

magazynowanie i dystrybucja paliw
– procesy będą źródłem śladowej emisji:

−

•

węglowodorów alifatycznych

•

węglowodorów aromatycznych

podczyszczanie ścieków technologicznych
– proces będzie źródłem śladowej emisji:
•

−

oparów chlorowodoru

ruch pojazdów spalinowych - ciężarowych, osobowych, lokomotywy manewrowej,
wózków widłowych i wyprodukowanych pojazdów
– procesy będą źródłem emisji:
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•

pyłów zawieszonych PM10

•

pyłów zawieszonych PM2,5

•

dwutlenku siarki

•

dwutlenku azotu

•

tlenku węgla

•

węglowodorów alifatycznych

•

węglowodorów aromatycznych

Charakterystyka procesów powlekania związanych z emisją LZO
Standardy emisyjne i kwalifikacja instalacji zużywających LZO
Dla analizowanych instalacji w nowoprojektowanym zakładzie, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
(Dz.

U.2011.95.558)

zostały

określone

standardy

emisyjne

lotnych

związków

organicznych(LZO), dla następujących wydziałów:
• wydział lakierni
• wydział budowy karoserii
• wydział montażu i finiszu
• wydział budowy samochodów specjalnych bus
Technologia zakładu pozwala na pełną wymianę procesów produkcyjnych pomiędzy
poszczególnymi zakładami należącymi do koncernu VW. Jak już wspomniano w raporcie do
instalacji IPPC kwalifikowana jest projektowana lakiernia na terenie zakładu. W
projektowanym

wydziale

budowy

karoserii

następować

będzie

zużycie

środków

czyszczących na bazie LZO w ilości mniejszej od 200 Mg rocznie (20 kg/h i 100 Mg/rok, w
tym LZO 0,5 kg/h i 2,5 Mg/r) tak więc instalacja ta nie jest zaliczana do IPPC. Na wydziale
montażu i finiszu zużywane będą materiały na bazie LZO w ilości mniejszej od 200 Mg
rocznie (58,6 kg/h i 293 Mg/rok przy zużyciu LZO 13,5 kg/h i 67,5 Mg/rok) co nie
kwalifikuje tej instalacji do IPPC.
Podobnie też na wydziale budowy samochodów z zabudową specjalną BUS zużycie
substancji na bazie LZO rocznie wyniesie 0,2 kg/h i 1 Mg/rok, a zużycie samych LZO będzie
wynosiło 0,3 Mg/rok i (0,06 kg/h) co nie kwalifikuje tej instalacji do IPPC.
Nie kwalifikuje się także całej fabryki jako instalacji IPPC mimo iż na 4 wydziałach łącznie
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zużywane są substancje na bazie LZO o łącznym zużyciu LZO około 100 kg/h i ~500 Mg/rok
gdyż

rozwiązania

techniczne

i

technologiczne

stwarzają

możliwość

prowadzenia

niezależnego procesu produkcyjnego na każdej z tych instalacji bez konieczności łączenia ich
w jeden ciąg technologiczny, to znaczy: wyprodukowana karoseria może trafić do lakierni w
innym zakładzie a na teren projektowanego zakładu może być dostarczona karoseria z innego
zakładu do lakierowania. Podobnie jest z wydziałem montażu. Polakierowane nadwozie nie
musi trafić na montaż w projektowanym zakładzie tylko do zakładu innego gdzie będzie
montowane.
Dlatego też do instalacji IPPC w zakresie emisji LZO zaliczono wyłącznie projektowaną
lakiernię. Bilans LZO wykonano dla całego zakładu jak i zgodnie z przepisami dla
pojedynczych wydziałów.
Powyższe interpretacje potwierdzają także odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską
na pytania przedstawione przez polskie Ministerstwo Środowiska i dotyczące interpretacji
postanowień Dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków
organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych
czynności i w niektórych urządzeniach.
Pytanie 6: Czy zużycie rozpuszczalnika przez kilka instalacji, z których każda realizuje inny
rodzaj działalności w myśl Załącznika IIA, należy sumować w celu wyznaczenia, czy
podlegają one, czy nie podlegają, zakresowi Dyrektywy LZO?
Odpowiedź 6: Nie.
Na przykład, w przypadku czyszczenia i powlekania części metalowych w tym samym
zakładzie, progowe wartości zużycia rozpuszczalnika dla obu tych rodzajów działalności
(czyszczenie powierzchni oraz powlekanie innych metali i tworzyw sztucznych) należy
traktować odrębnie zgodnie z Dyrektywą LZO. Jeżeli zużycia rozpuszczalnika w toku danej
działalności nie przekracza wartości progowej, wówczas takiej działalności nie włącza się.
Zgodnie z danymi Inwestora w projektowanej fabryce powstawać będą pojazdy z kategorii
M1 i N1 – osobowe i dostawcze o masie do 3,5 Mg, oraz pojazdy z kategorii N2 – dostawcze
o masie powyżej 3,5 Mg. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w
sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95, poz. 558) podaje standardy emisji
LZO z instalacji powlekania nowych pojazdów oddzielenie dla samochodów M1 i N1 jeżeli
są powlekane w jednej instalacji oraz dla samochodów N2. Nie przewiduje cytowane
rozporządzenie jednego standardu dla powlekania pojazdów M1, N1 i N2 w jednej instalacji.
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Biorąc pod uwagę powyższe, oraz na podstawie danych o udziale produkcji poszczególnych
kategorii pojazdów obliczono średnio ważony standard. Najmniej korzystnym zakładanym
wariantem jest 75% udział produkcji dla pojazdów kategorii M1 i N1 oraz 25% udział
produkcji pojazdów kategorii N2. W poniższej tabeli przedstawiono wyliczone standardy dla
3 konfiguracji produkcji.
Powierzchnia produkowanych pojazdów poddawana powlekaniu w projektowanej lakierni
wynosić będzie od 112 do 260 m2, a średnia powierzchnia powlekanych pojazdów w
największej ilości wyniesie 221 m2. W tabeli 33 przedstawiono szacunkowy zakładany udział
produkcji pojazdów w poszczególnych powierzchniach.
Tabela 33
Udział powierzchni pojazdów w lakierowaniu
Powierzchnia w m2
Udział w produkcji
Minimalna
Średnia
Maksymalna

112
221
260

13,6 %
76,9 %
9,5 %

Ilość sztuk w
roku
13.600
76.900
9.500

Przy powyższych założeniach wyliczono dwa warianty powierzchni karoserii poddawanych
lakierowaniu w ciągu roku do analizy spełnienia standardów emisji LZO (tabela 34):
•

22 100 000 m2 – dla podanej powierzchni średniej pojazdu (221 m2) przy jej 100%
udziale w produkcji

•

20 988 100 m2 – dla powierzchni średniej z powyższych udziałów w produkcji
poszczególnych powierzchni (tabela z obliczeniami poniżej).

Analizy spełnienie standardów emisji z zakładu dokonano w dwóch wariantach:
•

dla całego zakładu przy uwzględnieniu wszystkich instalacji w których prowadzone są
procesy z wykorzystaniem LZO

•

dla poszczególnych wydziałów w których pracują instalacje zużywające LZO
przyporządkowując im dedykowane standardy emisji LZO według rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2011.95.558) w zależności od wielkości zużycia LZO zgodnie z
założeniami i technicznymi możliwościami niezależnej pracy poszczególnych
wydziałów zakładu.
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Tabela 34
Obliczenie rocznej powierzchni pojazdów pokrywanej w lakierowaniu 100 000 pojazdów
Powierzchnia w
Udział w produkcji
Ilość
Suma pow.
H

[P]

[szt./rok]

[m2]

pokrywanych

karoserii obliczona ze

karoserii

średniej pow.

[m2]

[m2]

Minimalna

112

13,6 %

13.600

1 523 200

Średnia

221

76,9 %

76.900

16 994 900

Maksymalna

260

9,5 %

9.500

2 470 000

Suma powierzchni pokrywanych karoserii obliczona z powierzchni w
poszczególnych udziałach % [m2]

Suma pow. pokrywanych

22 100 000

20 988 100

Obliczenia powyższe wykonano z wzoru: F = Σ H * P *100 000
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Wydział Lakierni
W lakierni zużycie LZO będzie wynosiło powyżej 15 Mg/rok.
Standardy emisyjne w zakresie emisji LZO dla procesów powlekania nowych pojazdów przy
zużyciu powyżej 15 Mg/rok LZO określone są w pkt. III, tabeli 3, Załącznika nr 8 do ww.
rozporządzenia i wynoszą:
• 45 g LZO/m2 dla samochodów osobowych kategorii M1), przeznaczonych do
przewozu pasażerów, posiadające nie więcej niż osiem miejsc do siedzenia, poza
miejscem dla kierowcy, a także samochody kategorii N1, przeznaczone do
przewozu towarów, posiadające maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 Mg
• 70 g LZO/m2 dla samochodów dostawczych kategorii N1, N2 i N3 i samochody
ciężarowe
Inwestor określił strukturę produkowanych pojazdów w najmniej korzystnym wariancie dla
emisji na poziomie
• 75 %

pojazdy o masie poniżej 3,5 Mg (w kategorii M1 i N1 ze standardem 45 g LZO/m2)

• 25 %

pojazdy o masie powyżej 3,5 Mg (w kategorii N2 ze standardem 70 g LZO/m2)

W poniższej tabeli wyznaczono dopuszczalny średnioważony standard emisyjny dla
projektowanej lakierni, który wynosi S = 51,25 – 55,00 g LZO/m2 dla 3 wariantów
konfiguracji produkcji. Dalej w tabelach zestawiono podane przez inwestora wielkości emisji
LZO i wyliczenie standardu emisyjnego z projektowanej instalacji. Dane o wielkości emisji,
udziale procentowym rozpuszczalników zostały podane przez Inwestora na bazie obecnej
wiedzy o przewidywanych do stosowania materiałach lakierniczych.
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Tabela 35
Wyliczenie standardu emisji LZO z lakierni przy rożnej konfiguracji produkcji
Udział w
Udział w
Udział w
Standard
Udział w
Udział w
Udział w
produkcji
produkcji
produkcji
Produkcja
emisyjny
standardzie
standardzie
standardzie
Typ samochodu
U
U
U
roczna
emisyjnym
Z
emisyjnym
emisyjnym
[%]
[%]
[%]
Pojazdy

poniżej

3,5

t

(traktowane jako osobowe) –

45

M1 i N1
Pojazdy powyżej 3,5 t – N2

100 000

70
Wyliczony standard

75%

33,75

70%

60%
31,50

25%

17,50
51,25

30%

21,00
52,50

27,00
40%

28,00
55,00

Obliczenia powyższe wykonano z wzoru: S = Σ Z * U
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Tabela 36
Emisja LZO z wydziału lakierni – procesy podstawowe

Urządzenie/linia/kabina

Linia KTL-suszarka
Linia PVC-suszarka
Suszarka międzywarstwy
wypełniającej (Füllera)
Suszarka międzywarstwy
BC1
Suszarka międzywarstwy
BC2
Suszarka warstw wierzchnich
CC 1
Suszarka warstw wierzchnich
CC 1

Linia międzywarstwy
wypełniającej ( Füllera)
Kabina BC-Linia 1
Kabina BC-Linia 2

Suszarka

Kabina

Pozostałe
obszary

komin
powietrza
wylotowego

komin
powietrza
wylotowego

komin
powietrza
wylotowego

szt.

szt.

LZO - Emisje z Wydziału Lakierni
Powietrze odlotowe

Emisja

Komin centralny

Pozostałe obszary

Koncentracja LZO w
kominie powietrza
odlotowego

m³/h

m³/h

mgLZO/m3

Emisja LZO
w kominie
powietrza
odlotowego
kgLZO/h

85,0*
85,0*

1,870
0,680

9 350,00
3 400,00

85,0*

1,445

7 225,00

kominy powietrza odlotowego
Suszarki
m³/h

Kabiny
m³/h
Suszarki

Suszarki będą posiadać urządzenia do
redukcji LZO
o skuteczności min. 90% i gwarancji
stężeń LZO 85 mg/m3

Emisja LZO
[kg/rok]

1
1

22 000
8 000

1

17 000

1

9 000

550

4,950

24 750,00

1

9 000

550

4,950

24 750,00

1

9 000

85,0*

0,765

3 825,00

1

9 000

85,0*

0,765

3 825,00

15,425

77 125,00

Suszarki będą posiadać urządzenia do
redukcji LZO
o skuteczności min. 90% i gwarancji
stężeń LZO 85 mg/m3
Kabiny lakiernicze

1

240 000

240 000

108,0

25,920

129 600,00

1

135 000
120 000

255 000

95,0
95,0

24,225

121 125,00

9,460

47 300,00

59,605

298 025,00

1,700
0,529

8 500,00
2 646,00

0,494

2 470,00

0,245

1 224,75

2,968

14 840,75

Kabina CC-Linia 1

110 000
1

220 000

Kabina CC-Linia 2

110 000

Linie będą posiadać
urządzenia do
redukcji LZO o
skuteczności min.
90%

43,0*
43,0*

Pozostałe obszary
Linia KTL
Linia PVC
Linia KTL - Kabina
Szlifowania – poprawki KTL
Kabina poprawek w
wodorozcieńczalnej warstwie
wypełniającej (Füllera)

1
1

20 000
36 000

1

65 000

1

106 500

85,0
14,7
7,6

2,3
Suma:

*Koncentracja po dopalaczu o skuteczności η=90%
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Tabela 37
Emisja LZO z wydziału lakierni – procesy pomocnicze
Emisje LZO - lakiernia - procesy pomocnicze
Zużycie
Koncentracja
Udział LZO
Oznaczenie stanowiska
materiału rozpuszczalników
[%]
[kg/h]
[%]
Klejenie
Czarna fuga
15,4
2,5
20,0
uszczelniające i
Klejenie DL
88,0
1,0
10,0
usztywniające
Spot –Repair - kabiny
BC
0,5
15,0
100,0
poprawek lakierniczych
CC
0,5
45,0
100,0
BC i CC
Czyszczenie urządzeń – układów lakierów
100,0
20,0
10,0
wodorozcieńczalnych BC – w kabinach BC
Czyszczenie urządzeń – układów lakierów
30,0
10,0*
95,0
nitro CC – w kabinach CC
Czyszczenie urządzeń w kabinie linii
1,5
10,0
100,0
Füllera – Ingromat
Czyszczenie urządzeń w linii PVC 2,5
100,0
100,0
Isopropanol

Czas emisji
[h/rok]

Emisja LZO
[kg/h]

[kg/rok]

5 000

0,077

385,00

5 000

0,088

440,00

5 000

0,075

375,00

5 000

0,225

1 125,00

5 000

2,00

10 000,00

5 000

2,85

14 250,00

5 000

0,15

750,00

5 000

2,50

12 500,00

7,965

39 825,00

Suma:
*Koncentracja LZO po dopalaczu o skuteczności η=90%

Tabela 38
Wyliczenie standardu emisyjnego z wydziału lakierni na bazie bilansu emisji LZO przy produkcji 100 000 poj./rok i 20 poj./h
Suma pow.
Suma pow.
pokrywanych
pokrywanych
Standard emisyjny
karoserii jako
Emisja LZO
karoserii obliczona
(emisja LZO /
średnia ważona z
Wydział
z wydziału [kg/rok]
ze średniej
produkcja roczna)
udziałów
E
powierzchni
[g/m2]
procentowych w
pojazdu [m2]
S
produkcji [m2]
P
P
Suszarki
77 125,00
20 988 100
22 100 000
3,67
Kabiny
298 025,00
20 988 100
22 100 000
14,20
Pozostałe obszary
14 840,75
20 988 100
22 100 000
0,71
Lakiernia – procesy pomocnicze
39 825,00
20 988 100
22 100 000
1,90
429 815,75
20,48
Suma
Obliczenia powyższe wykonano z wzoru: S = Σ E/P*1000
(oznaczenia kolorystyczne odpowiadają wcześniejszym tabelom)

Udział w
standardzie
emisyjnym
[%]

17,94
69,34
3,45
9,27
100,00

Standard emisyjny
(emisja LZO
/produkcja roczna)
[g/m2]
S
3,49
13,49
0,67
1,80
19,45

Udział w standardzie
emisyjnym
[%]

17,94
69,34
3,45
9,27
100,00
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Średnioważony dopuszczalny standard emisyjny dla projektowanej lakierni wynosi S = 51,25
– 55,00 g LZO/m2 dla 3 wariantów konfiguracji produkcji. Obliczony standard emisji LZO
dla wydziału lakierni wynosi S = 19,45 – 20,48 g/m2 w zależności od sumy powierzchni
pokrywanych karoserii. przy najmniej korzystnej strukturze produkcji i maksymalnym
podanym przez Inwestora zużyciu surowców. Standard ten będzie spełniony nawet przy
założeniu że produkowane będą wyłącznie pojazdy o masie do 3,5 Mg dla których standard
wymagany prawem wynosi 45 g/m2.

Wydział Budowy karoserii
W projektowanym wydziale budowy karoserii (spawalni) prowadzone będą procesy, które
zaliczono do procesów wymienionych w ust. 10 Załącznika nr 7 do ww. rozporządzenia:
Czyszczenie

powierzchni

produktów

-

proces

polegający

na

stosowaniu

rozpuszczalników organicznych w celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni produktów,
łącznie z odtłuszczaniem, z wyjątkiem czyszczenia na sucho.
Na wydziale budowy karoserii zużycie środków czyszczących na bazie LZO rocznie wyniesie
20 kg/h i 100 Mg/rok, a zużycie samych LZO będzie wynosiło 2,5 Mg/rok i (0,5 kg/h) i
będzie wyższe od 2,0 Mg/rok i niższe od 10 Mg/rok.
Instalacja ta nie jest zaliczana do IPPC.
Standardy emisyjne w zakresie emisji LZO dla wyżej wymienionych procesów określone są
w pozycji 7 tabeli 1, Załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia.
Powyższe standardy wynoszą:
• S1 = 75 mg/mu3
• S2 = 20 %
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Tabela 39
Wyliczenie i sprawdzenie standardu emisji LZO z wydziału budowy karoserii
Zużycie
Proces/środek materiału
[kg/h]

Udział
Koncentracja
Udział LZO
Corg
rozpuszczalników W koncentracji
rozpuszczalnika w LZO
w materiale
[%]
[%]
[%]

Emisja
[kg/h]
LZO

Corg

0,5

0,284

Czas
emisji
[h/rok]

Emisja
[kg/rok]
LZO

Corg

Standard
Ilość
emisyjny wywiewaneg
o powietrza
S1
3
[mg/m ]
[m3/h]

Środek
czyszczący

20

2,5

100,0

56,8

5 000

2500,0 1420,0

75

Wyliczony
standard
emisyjny
S1
[Corg.mg/m3]

5 000

56,8

Reiniger
Standard S1 zostanie spełniony.
Na wydziale procesy czyszczenia odbywają się na dedykowanych stanowiskach zaopatrzonych w odciągi miejscowe wobec czego nie
zachodzi emisja niezorganizowania i standard S2 = 0
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Wydział montażu i finiszu
W projektowanym wydziale montażu i finiszu w czterech niezależnych od siebie obszarach
prowadzone będą łącznie cztery oddzielnie technologicznie procesy:
•

poprawki lakiernicze – 2 obszary

•

montaż kokpitu – wklejanie kokpitu

•

wklejanie szyb

Procesy poprawek lakierniczych można zaliczyć do procesów wymienionych w ust. 2, pkt 1
lit a i b Załącznika nr 7 do ww. rozporządzenia:
Powlekanie - proces, w którym następuje jednorazowe lub wielokrotne nałożenie
powłoki na następujące nowe pojazdy:
•

samochody osobowe kategorii M1), przeznaczone do przewozu pasażerów,
posiadające nie więcej niż osiem miejsc do siedzenia, poza miejscem dla kierowcy, a
także samochody kategorii N1, przeznaczone do przewozu towarów, posiadające
maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 Mg, w takim stopniu, w jakim są pokrywane
w tej samej instalacji co wskazane wyżej samochody osobowe kategorii M1),

•

samochody dostawcze kategorii N1, N2 i N3 i samochody ciężarowe, z wyłączeniem
kabin samochodów ciężarowych,

Standardy emisyjne w zakresie emisji LZO dla wyżej wymienionych procesów określone są
w pozycji 8 tabeli 1, Załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia i wynoszą (przy założeniu pracy
każdej instalacji jako niezależnej i zużyciu w każdej z nich poniżej 15 Mg LZO/rok – wariant
najmniej korzystny):
•

S1 = 50 mg/mu3

•

S2 = 25 %

W wydziale montażu i finiszu są dwie oddzielne, technologicznie niezależne od siebie
instalacje podlegające powyższym standardom:
•

obszar drobnych poprawek

•

obszar dużych poprawek - kabina lakierniczo – suszarnicza

W obszarze drobnych poprawek przewidywane zużycie surowców zawierających LZO
wyniesie 3,3 kg/h i 16,5 Mg/rok z czego LZO to 1,9 kg/h i 9,5 Mg/rok (<15,0 Mg/rok).
W obszarze dużych poprawek lakierniczych (kabinie) przewidywane zużycie surowców
zawierających LZO wyniesie w instalacji 5,3 kg/h i 26,5 Mg/rok z czego LZO to 2,5 kg/h i
12,5 Mg/rok (<15,0 Mg/rok).
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Tabela 40
Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru małych poprawek lakierniczych

Proces/środek
Materiały
lakiernicze BC
- Base Coat
Materiały
lakiernicze CC
- Clear Coat
Środek
czyszczący
Kaltreiniger
Isopropanol
Terostat 8550
Razem:

Udział
Koncentracja
Udział LZO
Zużycie
Corg
rozpuszczalnikó w koncentracji
materiału
w w materiale rozpuszczalnika w LZO
[kg/h]
[%]
[%]
[%]

Emisja
[kg/h]
LZO

Corg

Czas
emisji
[h/rok]

Emisja
[kg/rok]
LZO

Corg

1,0

15,0%

100,0%

0,6828

0,15

0,1024

5000

750,00

512,10

1,0

45,0%

100,0%

0,7293

0,45

0,3282

5000

2250,00

1640,93

1,0

100,0%

100,0%

0,568

1,00

0,5680

5000

5000,00

2840,00

0,25
0,05
3,3

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

0,60
0,60

0,25
0,05
1,90

0,1500
0,0300
1,1786

5000
5000
5000

1250,00
250,00
9500,00

750,00
150,00
5893,03

Ilość
Wyliczony
Standard
wywiewa
standard
emisyjny
nego
emisyjny
S1
powietrza
S1
3
[mg/m ]
[m3/h] [Corg.mg/m3]

50,0

30 000

39,29

Standard S1 zostanie spełniony.
W obszarze małych poprawek lakierniczych procesy nanoszenia powłok lakierniczych odbywają się w obszarze z odciągiem stanowiskowym
wobec czego nie zachodzi emisja niezorganizowania i standard S2 = 0
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Tabela 41
Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru dużych poprawek lakierniczych w kabinie

Proces/środek

Materiały
lakiernicze BC Base Coat
Materiały
lakiernicze CC Clear Coat
Środek
czyszczący
Kaltreiniger
Isopropanol
Terostat 8550
Razem:

Udział
LZO
Koncentracja
w
Zużycie
rozpuszczalników koncentra
materiału
w materiale
cji
[kg/h]
[%]
rozpuszcz
alnika
[%]

Udział
Corg
w LZO
[%]

Emisja
[kg/h]

LZO

Corg

Emisja
[kg/rok]
Czas
emisji
[h/rok]

LZO

Corg

2,0

15,0%

100,0%

0,6828

0,30

0,2048

5000

1500,00

1024,20

2,0

45,0%

100,0%

0,7293

0,90

0,5664

5000

4500,00

3281,85

1,0

100,0%

100,0%

0,568

1,00

0,5680

5000

5000,00

2840,00

0,25
0,05
5,3

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

0,60
0,60

0,25
0,05
2,50

0,1500
0,0300
1,610

5000
5000
5000

1250,00
250,00
12500,00

750,00
150,00
8046,05

Wyliczony
Standard
Ilość
standard
emisyjny wywiewanego emisyjny
powietrza
S1
S1
3
3
[mg/m ]
[m /h]
[Corg.mg/m3
]

50,0

50 000

32,18

Standard S1 zostanie spełniony.
W obszarze dużych poprawek lakierniczych procesy nanoszenia powłok lakierniczych odbywają się w wentylowanej kabinie, wobec czego
nie zachodzi emisja niezorganizowania i standard S2 = 0
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Proces czyszczenia przy wklejaniu kokpitu można zaliczyć do procesów w którym spoiwo
jest nakładane na powierzchnię, z wyjątkiem pokrywania spoiwem i laminowania związanego
z działalnością drukarską, oraz produkcją laminatów z drewna i tworzyw sztucznych. Spoiwo
oznacza każdą mieszaninę, łącznie ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub
mieszaninami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne potrzebnymi do jego właściwego
zastosowania, którą nakłada się w celu spojenia odrębnych części produktu. Do łączenia
kokpitu z karoserią nie są stosowane kleje na bazie LZO. Rozpuszczalnik występuje tylko w
substancji czyszczącej – odtłuszczającej stosowanej w procesie wklejania kokpitów
(Reiniger).
Standardy emisyjne w zakresie emisji LZO dla wyżej wymienionych procesów określone są
w pozycji 19 tabeli 1, Załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia i wynoszą:
•

S1 = 50 mg/mu3

•

S2 = 25 %

(zużycie LZO w instalacji jest mniejsze od 15,0 Mg/rok)

Zużycie surowców zawierających LZO w tym procesie wyniesie 2,0 kg/h i 10,0 Mg/rok z
czego LZO to 1,9 kg/h i 9,5 Mg/rok (<15,0 Mg/rok).
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Tabela 42
Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru czyszczenia powierzchni przed montażem kokpitów

Proces/środek

Środek
czyszczący
Reiniger
Razem:

Zużycie
materiału
[kg/h]

2,0

Udział
LZO
w
Koncentracja
rozpuszczalników koncent
racji
w materiale
rozpusz
[%]
czalnika
[%]
100,0%

95,0%

Udział
Corg
w LZO
[%]

0,568

2,0

Emisja
[kg/h]

LZO

Corg

Emisja
[kg/rok]
Czas
emisji
[h/rok]

LZO

Corg

1,9 1,0792

5000

9500,00

5396,00

1,9 1,0792

5000

9500,00

5396,00

Standard
Ilość
emisyjny wywiewanego
powietrza
S1
[m3/h]
[mg/m3]

50,0

30 000

Wyliczony
standard
emisyjny
S1
[Corg.mg/m3]

35,97

Standard S1 zostanie spełniony.
W obszarze tym procesy czyszczenia odbywają się na dedykowanych stanowiskach z odciągami stanowiskowymi wobec czego nie
zachodzi emisja niezorganizowania i standard S2 = 0
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Proces wklejania szyb można zaliczyć do procesów w którym spoiwo jest nakładane na
powierzchnię, z wyjątkiem pokrywania spoiwem i laminowania związanego z działalnością
drukarską, oraz produkcją laminatów z drewna i tworzyw sztucznych. Spoiwo oznacza każdą
mieszaninę, łącznie ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub mieszaninami
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne potrzebnymi do jego właściwego zastosowania,
którą nakłada się w celu spojenia odrębnych części produktu.
Standardy emisyjne w zakresie emisji LZO dla wyżej wymienionych procesów określone są
w pozycji 19 tabeli 1, Załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia i wynoszą:
•

S1 = 50 mg/mu3

•

S2 = 25 %

(zużycie LZO w instalacji jest mniejsze od 15,0 Mg/rok)

Zużycie surowców zawierających LZO wyniesie w obszarze wklejania szyb 48,0 kg/h i 240,0
Mg/rok z czego LZO to 2,5 kg/h i 12,5 Mg/rok (<15,0 Mg/rok).
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Tabela 43
Wyliczenie standardu emisyjnego z obszaru wklejania szyb

Proces/środek

Zużycie
materiału
[kg/h]

Udział
Emisja
LZO
[kg/h]
w
Udział
Koncentracja
rozpuszczalnikó koncentra Corg
w LZO
cji
w w materiale
LZO
Corg
[%]
rozpuszcz [%]
alnika
[%]

Środek
czyszczący
4,0
100,0%
Reiniger
Środek
do
odtłuszczania
powierzchni i
4,0
75,0%
poprawy
przyczepności
Primer
Klej Klebstoff
40,0
1,0%
Razem:
48,0
Standard S1 zostanie spełniony

Emisja
[kg/rok]
Czas
emisji
[h/rok]

LZO

Corg

95,0%

0,568

3,8

2,1584

5000

19000,00 10792,00

100,0%

0,6225

3,0

1,8675

5000

15000,00

100,0%

0,072

0,4
7,2

0,288
4,3139

5000
5000

2000,00 1440,00
36000,00 21569,50

Standard
Ilość
emisyjny wywiewanego
powietrza
S1
3
[mg/m ]
[m3/h]

Wyliczony
standard
emisyjny
S1
[Corg.mg/m3]

9337,50

50,0

100 000

43,14

W obszarze tym procesy wklejania szyb odbywają się na dedykowanych stanowiskach z odciągami stanowiskowymi wobec czego nie
zachodzi emisja niezorganizowania i standard S2 = 0
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Wydział budowy samochodów specjalnych BUS
W projektowanym wydziale budowy samochodów specjalnych BUS prowadzone będą
procesy, które można zaliczyć do procesów wymienionych w ust. 2, pkt 1 lit a i b Załącznika
nr 7 do ww. rozporządzenia:
Powlekanie - proces, w którym następuje jednorazowe lub wielokrotne nałożenie
powłoki na następujące nowe pojazdy:
•

samochody osobowe kategorii M1), przeznaczone do przewozu pasażerów,
posiadające nie więcej niż osiem miejsc do siedzenia, poza miejscem dla kierowcy, a
także samochody kategorii N1, przeznaczone do przewozu towarów, posiadające
maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 Mg, w takim stopniu, w jakim są pokrywane
w tej samej instalacji co wskazane wyżej samochody osobowe kategorii M1),

•

samochody dostawcze kategorii N1, N2 i N3 i samochody ciężarowe, z wyłączeniem
kabin samochodów ciężarowych,

Na Wydziale BUS zużycie surowców na bazie LZO rocznie wyniesie 0,2 kg/h i 1 Mg/rok, a
zużycie samych LZO będzie wynosiło 0,3 Mg/rok i (0,06 kg/h) i będzie niższe od 2,0 Mg/rok,
wobec czego instalacja nie będzie podlegała przepisom rozdziału 6 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.
U.2011.95.558)
Na wydziel tym będą prowadzone drobne poprawki lakiernicze pojazdów przy wykorzystaniu
materiału lakierniczego BC - Base Coat i materiału lakierniczego CC - Clear Coat.
Standard emisyjny dla całego zakładu
W poniższej tabeli przedstawiono wyliczenie standardu emisyjnego dla procesów określonych
w pkt III, tabeli 3, Załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia
2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558) dla całego zakładu
uwzględniając wszystkie obszary i porównanie go do średnioważonego standardu
emisyjnego, który wynosi przy najmniej korzystnych założeniach:
S = 51,25 g LZO/m2
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Tabela 44
Sprawdzenie standardu emisji LZO dla sumy emisji z wszystkich obszarów zakładu

Wydział

Emisja LZO
z wydziału
[kg/rok]
E

Suma pow.
Suma pow.
pokrywanych
pokrywanych
karoserii jako średnia karoserii obliczona
ważona z udziałów
ze średniej
procentowych w
powierzchni
produkcji [m2]
pojazdu [m2]
P
P
20 988 100
22 100 000
20 988 100
22 100 000
20 988 100
22 100 000
20 988 100
22 100 000
20 988 100
22 100 000
20 988 100
22 100 000

Suszarki na wydziale lakierni
77 125,00
Kabiny na wydziale lakierni
298 025,00
Pozostałe obszary na wydziale lakierni 14 840,75
Lakiernia – procesy pomocnicze
39 825,00
Wydział budowy karoserii
2 500,00
Wydział montażu i finiszu
67 500,00
Wydział budowy samochodów
300,00
20 988 100
specjalnych BUS
Suma
500 115,75
Obliczenia powyższe wykonano z wzoru: S = Σ E/P*1000
(oznaczenia kolorystyczne odpowiadają wcześniejszym tabelom)

22 100 000

Standard
emisyjny
(emisja
LZO /
produkcja
roczna)
[g/m2]
3,67
14,20
0,71
1,90
0,12
3,22

Standard
emisyjny
Udział w
(emisja
standardzie
LZO
emisyjnym
/produkcja
[%]
roczna)
[g/m2]
15,42
3,49
59,59
13,49
2,97
0,67
7,96
1,80
0,50
0,11
13,50
3,05

Udział w
standardzie
emisyjnym
[%]
15,42
59,59
2,97
7,96
0,50
13,50

0,01

0,06

0,01

0,06

23,83

100,00

22,63

100,00
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Z obliczeń zawartych w powyższych tabelach wynika jednoznacznie, że standardy emisyjne
LZO są spełnione we wszystkich analizowanych wariantach:
•

dla wszystkich wydziałów na terenie zakładu i sumie emisji LZO z tych wydziałów
przy standardzie podawanym w g/m2

•

dla wydziału lakierni i standardzie dla niego w g/m2

•

dla wszystkich instalacji pracujących niezależnie w poszczególnych wydziałach gdzie
obowiązuje standard według tabeli 1 zał. Nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558)

Charakterystyka źródeł emisji LZO
Lakiernia
W projektowanej lakierni wykonywać się będzie kompletne pokrywanie lakierem karoserii
samochodowych.
Podstawowe procesy prowadzone na terenie wydziału lakierni to:
• chemiczne przygotowanie powierzchni karoserii przed nakładaniem powłok
malarskich – linia VBH
• malowanie kataforetyczne – linia KTL
• uszczelnianie – linia uszczelniaczy PVC
• nakładanie powłok malarskich (międzywarstwa wypełniająca, baza i przeźroczysty).
• energetyczne i technologiczne spalanie paliw – procesy opisane w następnym punkcie.
W tekście załączono schemat emisji i emitorów LZO z lakierni (schemat nr 6).
Emisja maksymalna z procesów została obliczona na podstawie danych uzyskanych od
technologów inwestora a dotyczących: zużycia materiałów, zawartości lotnych związków
organicznych w stosowanych wyrobach, sposobu wentylacji linii i kabin lakierniczych
i suszarek. Do wyznaczenia maksymalnej emisji godzinowej i rocznej przyjęto pokrywanie
100 000 pojazdów w ciągu roku i 20 pojazdów na godzinę. Do obliczeń emisji rocznych LZO
przyjęto czas potrzebny do wyprodukowania 100 000 czyli 5000 godzin jako wariant
najmniej

korzystny.

Do

obliczenia

emisji

poszczególnych

substancji

zawartych

w stosowanych wyrobach posłużono się sformatowanymi arkuszami programu Excel.
Zestawienie źródeł emisji, parametrów wylotowych poszczególnych emitorów, rodzaju emisji
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znajdują się w wydrukach pochodzących z programu obliczeniowego „OPERAT FB”.
Nadwozia zakwalifikowane do lakierowania przeładowywane są na skidy chemiczne i po
odpowiednim zabezpieczeniu - ryglowanie przemieszczane są trasami przenośników
poziomych i dźwigów towarowych przez kolejne operacje procesu technologicznego
przedstawionego w punktach poniżej.
VBH –linia myjąco-fosforanująca
Chemiczne przygotowanie powierzchni karoserii przed nakładaniem powłok malarskich
(mycie i fosforanowanie) odbywa się w stacji zalewowo – natryskowej oraz wentylowanym
agregacie VBH. Poszczególne fazy procesu wstępnej obróbki karoserii odbywają się
w niskotemperaturowych (do 60ºC) roztworach wodnych z dodatkiem środków chemicznych
i podzielone są na strefy z zamkniętymi obiegami wody. Procesy odtłuszczania, aktywacji,
fosforanowania, pasywacji i płukania prowadzone są w wannach zanurzeniowych i na
stanowiskach natryskowych. Zastosowane technologie pozwalają na oczyszczanie kąpieli
oraz medium płuczącego z substancji procesowych i zawracanie ich do procesu.
Zastosowane w procesie składniki kąpieli nie są lotne i nie zawierają substancji, których
emisja do powietrza podlega normowaniu.
KTL – Kataforetyczna linia do nakładania pierwszej warstwy farby
Nakładanie pierwszej warstwy lakieru metodą kataforezy (elektrokoagulacja dodatnich jonów
lakieru na katodzie - karoserii) w agregacie KTL. Proces lakierowania prowadzony jest w
wannach procesowych a płukanie metodą zanurzeniową i natryskową. Kąpiel KTL pracuje w
obiegu zamkniętym (oczyszczanie kąpieli z substancji procesowych i zawracanie), płukanie w
systemie kaskadowym. Materiałem malarskim są farby wodorozcieńczalne.
Proces suszenia i utwardzania lakieru po linii KTL odbywa się w suszarce KTL wyposażonej
w dopalacz termiczny, który w otwartym płomieniu (palnik gazowy) dopala lotne
rozpuszczalniki organiczne ze skutecznością nie mniejszą niż 90%. Dopalacz pracuje w
temperaturach 680-7600C. Spaliny z dopalacza wykorzystywane są do ogrzewania suszarki
KTL poprzez podgrzewanie w wymiennikach ciepła recyrkulacyjnym powietrzem z
dopalacza powietrza dolotowego z hali. Wykorzystanie ciepła z dopalacza do utrzymania
wymaganej

temperatury

w

suszarce

powoduje

zmniejszenie

technologicznego

zapotrzebowania na gaz a przez to niższą emisję z technologicznego spalania paliw.
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Gazy zawierające LZO z linii KTL odprowadzane są do powietrza emitorami: E-3.2 (agregat
KTL), z suszarki KTL z dopalaczem emitorem E-3.3.

PVC - Linia uszczelniaczy
Na linii prowadzone są następujące procesy:
•

nakładanie mat tłumiących;

•

uszczelnianie połączeń blach za pomocą masy PVC — materiał będzie podawany
centralnie z magazynu (GAD / FAD)

•

prace osłonujące i maskujące (zaślepki, taśmy itp.), stanowisko maskowania –
maskowanie niezbędnych miejsc wolnych od PVC poprzez zaślepki, szablony i taśmy
klejące

•

kabina UBS do nanoszenia za pomocą robotów na spód karoserii materiału
ochronnego na bazie PVC. Materiał przygotowywany będzie centralnie i
utrzymywany w odpowiedniej temperaturze do pracy, co zapobiega powstawaniu
odpadów i optymalizuje pracę urządzenia; a w trakcie przerw technologicznych masa
PVC krąży w obiegu zamkniętym celem nie dopuszczenia do (zżelowania) zestalenia
się mas w przewodach

•

demaskowanie - zdejmowanie zabezpieczeń i założonych materiałów maskujących

•

ręczne nanoszenie PVC przy użyciu pistoletów (w przypadku takiej konieczności)

•

konserwacja progów i komory silnika – roboty do nanoszenia materiału PVC na progi
i komorę silnika

•

proces suszenia i utwardzania masy ochronnej w suszarce z dopalaczem LZO o
skuteczności nie mniejszej niż 90%. Po naniesieniu powłok zabezpieczających
podwozie karoserie przejeżdżają przez suszarkę i strefę chłodzenia. W suszarce
powłoka PVC będzie poddawana wstępnemu żelowaniu przez 5 minut w temperaturze
100°C. Tunel suszarki składa się ze śluzy wlotowej, suszarki wstępnej, śluzy
pośredniej, suszarki głównej, śluzy wylotowej i dwustopniowej strefy chłodzenia.
Wymiennik ciepła z przepływem świeżego powietrza zasysa potrzebne świeże
powietrze z hali. Śluzy są ogrzewane świeżym powietrzem, nagrzewanym przez
wymiennik ciepła opalany gazem.

Emisja z linii odbywać się będzie poprzez emitory E-3.5 (Linia PVC) i E-3.6 (Linia PVC Suszarka).
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Stanowisko szlifowania oraz kontroli nakładania gruntu reaktywnego – poprawki KTL
W przypadku koniecznych poprawek w nałożonej warstwie KTL prowadzone są w kabinie
procesy szlifowania. Na przeszlifowanie miejsca nakładany jest grunt reaktywny za pomocą
pistoletów.

Proces

czyszczenia

urządzeń

aplikacyjnych

odbywa

się

za

pomocą

rozcieńczalnika organicznego. Kabina wyposażona będzie w systemy nawiewu i wywiewu
powietrza (agregaty napowietrzające) zaopatrzone w filtry typu EU o skuteczności nie
mniejszej niż 90% eliminujące emisje pyłów. Filtry są wymieniane po osiągnięciu stanu
nasycenia. Gazy zawierające LZO z procesu odprowadzane będą do powietrza emitorem E3.4 (kabina szlifowania KTL – poprawki KTL).
Linia podkładu – międzywarstwa wypełniająca (Füllera)
Na linii tej nastąpi nakładanie wodorozcieńczalnych materiałów malarskich w zamkniętej
kabinie w strefie obróbki ręcznej i w strefie automatycznego elektrostatycznego nakładania
lakieru. Materiał lakierniczy podawany będzie centralnie z mieszalni farb.
W ciągu technologicznym prowadzone są następujące procesy:
•

stacja szczotek mieczowych lub szczotek EMU – przed natryskiem lakieru
wypełniającego należy w odpowiedni sposób przygotować powierzchnie poprzez
ręczne i automatyczne czyszczenie powierzchni karoserii.

•

aplikacja ręczna - ręczny (pneumatyczny) natrysk wodorozcieńczalnej warstwy
wypełniającej (Füllera) na powierzchnie nadwozi niedostępne dla elektrostatycznego
natrysku (wnętrza nadwozi i obrzeża elementów);

•

ESTA - automatyczny elektrostatyczny natrysk wodorozcieńczalnej warstwy
wypełniającej (Füllera)

•

kontrola jakości powłoki i ewentualny ręczny dotrysk wodorozcieńczalnej warstwy
wypełniającej (Füllera)

•

obmywanie dysz pistoletów i automatów lakierniczych za pomocą rozpuszczalników
wodorozcieńczalnych

•

proces suszenia i utwardzania materiału malarskiego w suszarce z dopalaczem LZO o
skuteczności minimum 90%. W suszarce wodorozcieńczalnej warstwy wypełniającej
(Füllera) odbywa się rozgrzanie karoserii do temperatury 160- 175°C i wypalanie
lakieru przez 15 minut.

Gazy zawierające LZO z procesu nakładania międzywarstwy wypełniającej wprowadzane do
powietrza będą 2 emitorami:
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•

trzyprzewodowym emitorem centralnym E-3.1, przewodem E-3.1.1 – z linii
nakładania międzywarstwy wypełniającej

•

emitorem E-3.7 - suszarka z dopalaczem.

Szlifowanie międzywarstwy wypełniającej (Füllera)
W

przypadku

koniecznych

poprawek

w

nałożonej

wodorozcieńczalnej

warstwie

wypełniającej (Füllera) prowadzone będą procesy szlifowania na mokro i na sucho. Przeszlify
naprawiane są za pomocą materiału (primer) nakładanego za pomocą pistoletu.
Przed następującą w dalszym etapie aplikacją lakieru bazowego następuje przygotowanie
(czyszczenie) manualne i automatyczne powierzchni karoserii przez szczotki EMU lub
szczotkami mieczowymi.
Gazy zawierające LZO z procesu odprowadzane będą do powietrza emitorem E-3.12 (kabina
poprawek w wodorozcieńczalnej warstwie wypełniającej Füllera).
Linie lakieru bazowego (BC1 i BC2) i linie Klarlack (CC1 i CC2)
Technologiczny ciąg wentylowanych kabin do nakładania materiału malarskiego.
2 linie lakieru bazowego to technologiczny ciąg wentylowanych kabin do nakładania
wodorozcieńczalnego lakieru bazowego - metalik (BC1) i uni (BC2). Nakładanie lakieru
odbywać się będzie w zamkniętych kabinach a materiał lakierniczy podawany będzie z
mieszalni farb.
W ciągu technologicznym wielofunkcyjnej kabiny prowadzone będą następujące procesy:
•

automatyczne lakierowanie wnętrza karoserii – automatyczny natrysk lakieru
bazowego BC przy użyciu robotów

•

ESTA - automatyczny elektrostatyczny natrysk lakieru BC na zewnętrzne
powierzchnie karoserii

•

kontrola jakości powłoki i ewentualny ręczny dotrysk lakieru BC

•

obmywanie dysz pistoletów i automatów lakierniczych za pomocą rozpuszczalników
wodorozcieńczalnych

•

suszenie w temperaturze około 800C i schładzanie nadwozi w suszarkach
międzyoperacyjnych (pośrednich) pomiędzy linią BC i CC bez systemu dopalania
LZO

2 linie Klarlack to technologiczny ciąg kabin do nakładania rozpuszczalnikowego lakieru
nawierzchniowego (CC1 i CC2), podlegającego suszeniu w suszarce. Nakładanie lakieru
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odbywać się będzie w zamkniętych kabinach z aplikacją materiału ręczną, elektrostatyczną i
automatyczną. Odciąg powietrza z kabin będzie kierowany do dopalacza termicznego LZO o
skuteczności minimum 90%. Materiał lakierniczy podawany będzie z mieszalni farb na
terenie lakierni.
W ciągu technologicznym wielofunkcyjnej kabiny (CC) prowadzone będą następujące
procesy:
•

automatyczne lakierowanie wnętrza karoserii - automatyczny (roboty) natrysk lakieru
CC na wewnętrzne powierzchnie nadwozi.

•

ESTA - automatyczny elektrostatyczny natrysk lakieru CC na zewnętrzne
powierzchnie karoserii.

•

kontrola jakości powłoki i ewentualny ręczny dotrysk lakieru CC

•

obmywanie dysz pistoletów i automatów lakierniczych za pomocą rozpuszczalników

•

suszenie i schładzanie nadwozi w suszarkach z dopalaczem LZO o skuteczności
minimum 90%.

Gazy odlotowe zawierające pary rozpuszczalników z materiału malarskiego nakładanego w
kabinach BC i CC, obmywania dysz pistoletów i automatów oraz lotne związki uwolnione w
procesie koagulacji będą wprowadzane do powietrza trzyprzewodowym emitorem centralnym
E-3.1 .
Kabiny BC 1 i BC2 podłączone są do przewodu E-3.1.2, kabiny CC 1 i CC 2 do przewodu E3.1.3. Gazu odlotowe z kabin CC przed wprowadzeniem do emitora centralnego oczyszczane
będą w dopalaczu termicznym o skuteczności nie mniejszej niż 90%. Gazy odlotowe z
suszenia po lakierze bazowym (suszarki międzyoperacyjne) wydalane będą emitorami E 3.8 i
E-3.9 (suszarki międzyoperacyjne BC1 i BC2 nr 1 i nr 2) oraz E-3.10 i E3.11 (suszarki
warstw wierzchnich CC1 i CC2 nr 1 i 2 z dopalaczem).
Spot –Repair - kabiny poprawek lakierniczych BC i CC
W kabinach tych ręcznie usuwane są usterki lakiernicze (naprawy punktowe) z
maskowaniem, aplikacją lakieru, suszeniem naniesionych powłok ochronnych oraz
demaskowaniem osłon. Poprawki wykonywane są za pomocą pistoletów. Suszenie będzie się
odbywać za pomocą mobilnych suszarek wykorzystujących promieniowanie podczerwone.
Gazy odlotowe zawierające LZO wyprowadzane są ponad dach lakierni emitorem E-3.14.
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Klejenie usztywniające i DEKOR
Usztywnienie poszyć karoseryjnych niektórych typów nadwozi poprzez nakładanie pistoletem
wyciskowym usztywniającego kleju poliuretanowego pomiędzy zewnętrzne poszycia
karoseryjne i wewnętrzne elementy wzmacniające karoserie. W tym ciągu nastąpi także
dekorowanie samochodów emblematami, listwami, itp. Prace te są wykonywane na otwartej
przestrzeni hali lakierni.
W obliczeniach, emisję lotnych związków organicznych z obu linii, uwzględniono jako
emitor

powierzchniowy

oznaczonym

jako

E-ZW.Lak,

analogicznie

do

emitora

powierzchniowego uwzględniającego emisję z nagrzewnic wydziału lakierni.
HRK - linia konserwacji przestrzeni zamkniętych
W tym ciągu technologicznym nastąpi konserwacja przestrzeni zamkniętych, ochrona
antykorozyjna przy użyciu bezrozpuszczalnikowego wosku stosowanego na zimno metodą
ręczną. Pracownicy wprowadzają lance lub dysze do przestrzeni zamkniętych, które mają
zostać zakonserwowane. Wosk uzyskujący płynność w temperaturze pokojowej jest
doprowadzany do pistoletów aplikujących, które można połączyć z dyszami dopasowanymi
do zakresu konserwacji. Uruchomienie pistoletu aplikującego powoduje, że wosk pod
wpływem sprężonego powietrza zostaje doprowadzony tak zwaną metodą Airmix do
przestrzeni zamkniętych i jest w nich rozpylany na mgłę. Nadmiar wosku ścieka kroplami na
podłoże z kratki, pod którym rozłożone są folie. Krople wosku, które utworzą się np. pod
progami, są wycierane przez pracowników ręcznikami papierowymi tak, aby na samochodzie
nie były widoczne żadne zanieczyszczenia woskiem. Właściwe cechy tworzącej się warstwy
wosku w przestrzeniach zamkniętych, zabezpieczające przed korozją, zostają osiągnięte po
aplikacji. Następnie nadwozie i tym samym materiał wosku podgrzewane są w suszarce do
temperatury 80oC. Przy temperaturze obiektu ~ 65oC pojazd zostaje dwa razy przechylony w
kierunku wzdłużnym, raz do przodu, raz do tyłu w procesie suszenia. Spaliny z palnika bez
LZO odprowadzane będą do powietrza emitorem E-3.13.
Podczyszczalnia ścieków i stacja DEMI
W stacji demineralizacji wody (DEMI) oraz w podczyszczalni ścieków używany będzie kwas
solny i inne chemikalia. Spośród nich tylko kwas solny wykazuje lotność. Dla ograniczenia
emisji par kwasu w układzie wentylacji wyciągowej zastosowany będzie pochłaniacz
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TECHAB obniżający emisję do 15 mg/m3 odprowadzanego powietrza. Emisja kwasu solnego
występuje tylko w czasie przeładunku, a powietrze zawierające opary chlorowodoru będzie
wydalane do powietrza emitorem E-3.17. Wielkość emisji oraz parametry emitora przyjęto
analogicznie do podczyszczalni ścieków zlokalizowanej w zakładzie w Poznaniu.
Mieszalnia farb
W mieszalni farb na terenie zakładu nastąpi przygotowanie wyrobów lakierniczych takich
jak: wodorozcieńczalnej międzywarstwy wypełniającej (Füllera), wodorozcieńczalnego
lakieru bazowego BC (uni oraz metalik), rozpuszczalnikowego lakieru transparentnego
(CC), środka płuczącego i rozcieńczającego wyroby wodorozcieńczalne, utwardzacza (dla
lakieru CC), rozcieńczalnika (dla lakieru CC), materiałów wyprawkowych do niewielkich
napraw lakierniczych, a następnie doprowadzenie ich do kabin lakierniczych poprzez
cyrkulacyjne instalacje rurociągowe. W mieszalni farb przygotowywane będą centralnie
materiały malarskie do procesów lakierowania. Wszystkie układy technologiczne będą
szczelne. Śladowe (niepoliczalne) ilości par lotnych związków mogą wydostać się do
powietrza w obrębie mieszalni, dlatego też zostanie zastosowane tu ogrzewanie przeponowe
i specjalna wentylacja zapewniająca bezpieczeństwo pracy. Z uwagi na fakt iż emisje z
mieszalni farb są niewielkie i niepoliczalne nie uwzględniono ich w obliczeniach. Bilans
LZO dla lakierni wyrażony w standardzie emisyjnym uwzględnia te straty.
Wydział budowy karoserii
W projektowanym wydziale budowy karoserii (spawalni) prowadzone będą procesy
czyszczenia resztek kleju z karoserii przy wykorzystaniu środka czyszczącego zawierającego
LZO (Reiniger). Na wydziale procesy czyszczenia odbywać się będą na dedykowanych
stanowiskach zaopatrzonych w odciągi miejscowe wyprowadzone kominem na dach budynku
– emitor E-2.1.
Wydział montażu i finiszu
W projektowanym wydziale montażu i finiszu w czterech niezależnych od siebie obszarach
prowadzone będą łącznie cztery oddzielnie technologicznie procesy:
•

poprawki lakiernicze – 2 obszary

•

montaż kokpitu – wklejanie kokpitu

•

wklejanie szyb
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W wydziale montażu i finiszu są dwie oddzielne, technologicznie niezależne od siebie
instalacje do wykonywania poprawek lakierniczych:
•

obszar drobnych poprawek na otwartej przestrzeni hali z odciągiem stanowiskowym
wyprowadzonym ponad dach budynku – Emitor E-4.1.

•

obszar dużych poprawek - kabina lakierniczo – suszarnicza z emitorem
wyprowadzonym na dach budynku – Emitor E-4.2.

Środki używane w tych obszarach to: Środek czyszczący (Kaltreiniger), Isopropanol, Terostat
8550, Materiały lakiernicze BC (Base Coat), Materiały lakiernicze CC (Clear Coat).
W obszarze wklejania szyb odbywają się procesy czyszczenia i wklejania szyb na
dedykowanych stanowiskach z odciągami stanowiskowymi wyprowadzonym kominem na
dach hali – Emitor E-4.3. W procesie tym zużywane są: środek czyszczący (Reiniger), środek
do odtłuszczania powierzchni i poprawy przyczepności (Primer), klej (Klebstoff).
W obszarze wklejania kokpitu odbywają się procesy czyszczenia przed zastosowaniem kleju
(klej nie zawiera LZO) na dedykowanych stanowiskach z odciągami stanowiskowymi
wyprowadzonym kominem na dach hali – Emitor E-4.4. W procesie czyszczenia zużywany
jest środek czyszczący (Reiniger)
Wydział budowy samochodów specjalnych BUS
Na wydziel tym będą prowadzone drobne poprawki lakiernicze pojazdów. Zastosowany
będzie odciąg miejscowy wyprowadzony na dach budynku – Emitor E-5.1.
Stosowane tu będą Materiały Lakiernicze BC (Base Coat), CC (Clear Coat).

W tabeli poniżej przedstawiono przewidywane rodzaje stosowanych wyrobów lakierniczych
w projektowanym zakładzie. W przyszłości możliwe jest wykorzystanie surowców o innym
składzie co pozostanie bez wpływu na dotrzymanie standardów LZO, które niezależnie od
zmian będą zawsze dotrzymane. W perspektywie czasowej od momentu wydania decyzji
środowiskowej do uruchomienia zakładu (2-3 lata) nie można przewidzieć, jakie nastąpią
zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin (rozporządzenie REACH I
CLP). Producenci substancji i mieszanin będą dążyli do stosowania coraz bardziej
przyjaznych dla człowieka i środowiska produktów zgodnych z wymaganiami rozporządzeń
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UE REACH i CLP. Niezależnie od wprowadzanych zmian ilości emitowanych LZO nie
zostaną nigdy przekroczone standardy LZO i standardy jakości środowiska będą zawsze
dotrzymywane. Poniżej przedstawiono przewidywany rodzaj i skład stosowanych wyrobów
lakierniczych w projektowanym zakładzie na bazie którego dokonano analizy wpływu na
środowisko.
Tabela 45
Przewidywany rodzaj i skład stosowanych wyrobów lakierniczych w projektowanym
zakładzie
nazwa
substancji
Średnioi nr pozycji
Zawa Zawart
ważona substancji wg
rtość
Nazwa wyrobu lakierniczego
Numer
ość
zawartoś
tabeli 1 ,
i jego skład
CAS
LZO Corg
ć Corg Załącznika nr
[%]
[%]
1 do
[%]
Dz.U.2010.16.8
7
1
2
3
4
5
6
Linia KTL- KTL VOC
Phenoxypropanol - Eter fenylowy
węglowodory
glikolu propylenowego, 1-fenoksy-2770-35-4 35,0 0,7105
aromatyczne
propanol.
- poz. 165
0,6623
Butoxypropanol
węglowodory
- 1-butoxypropan-2-ol
5131-66-8 65,0 0,6364
aromatyczne
- poz. 165
Linia międzywarstwy wypełniające
Füller (Primer) VOC
węglowodory
2‐Butoxyethanol,
aromatyczne
Ethylenglykolbutylether
- poz. 165
Butoxyethanol - Eter butylowy glikolu 111-76-2 45,1 0,61
etylenowego, butyloglikol, 2butoksyetanol
izobutanol 2‐Methyl‐1‐propanol, Isobutanol 78-83-1 17,7 0,649
poz. 116
Izobutanol
0,6758
octan etylu n‐Butylacetat, Essigsäureethylester 141-78-6 14,0 0,545
poz. 128
Octan Etylu, ester octowy
Xylol, Isomergemisch - ksylen
ksylen - poz.
1330-20-7 11,7 0,906
101
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumol
95-63-6 11,5 0,9
aromatyczne
- poz. 165
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Linia międzywarstwy wypełniające
Füller - Ingromat
Izopropanol, alkohol izopropylowy
67-63-0
Linia uszczelniaczy PVC-VOC
Kohlenwasserstoffe,
aliphatisch/naphthenisch, katalytisch
hydriert - Destylaty lekkie obrabiane
wodorem (ropa naftowa), w.
alifatyczne
Kohlenwasserstoffe, katalytisch
hydriertes Leichtpetroleum - Destylaty
lekkie obrabiane wodorem (ropa
naftowa), w. alifatyczne
Kohlenwasserstoffe, katalytisch
hydriert - Benzyna ciężka obrabiana
wodorem (ropa naftowa), w.
alifatyczne
Oligomer, Basis Triethylentetramin,
Dimerfettsaeuren - oligomer
Trójetylenoczteroamina bazowa,
dimer kwasów tłuszczowych
Linia uszczelniaczy - Isopropanol
Izopropanol, alkohol izopropylowy

64742-47-8 57,0

64742-47-8 18,5

Xylol, Isomergemisch - ksylen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester octan etylu, ester etylowy kwasu
octowego, ester octowy
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumol 1,2,4-trimetylobenzen

0,60

węglowodory
alifatyczne
- poz. 164

0,75

węglowodory
alifatyczne
- poz. 164

0,75
0,75

64742-48-9 18,5

68911-20-6 6,0

67-63-0
Linie BC1 i BC2, kabiny poprawek
w lakierni, poprawki na montażu,
wydział BUS - Base Coat (BC,
Basislack)-VOC
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
Butoxyethanol - Eter butylowy glikolu
etylenowego, butyloglikol, 2butoksyetanol
1‐Butanol - 1-Butanol

100,0 0,6

0,75

111-76-2

51,7

0,636

71-36-3

14,6

0,6486

1330-20-7 11,9

0,906

141-78-6

12,6

0,545

95-63-6

9,2

0,9

węglowodory
alifatyczne
- poz. 164
węglowodory
alifatyczne
- poz. 164

0,75

100,0 0,6

węglowodory
aromatyczne
- poz. 165

0,60

węglowodory
aromatyczne
- poz. 165

węglowodory
aromatyczne
- poz. 165

0,6828

butanol - poz.
27
ksylen - poz.
101
octan etylu poz. 128
węglowodory
aromatyczne
- poz. 165
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Czyszczenie linii BC - BG-VOC
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether Butoxyethanol - Eter butylowy glikolu
etylenowego, butyloglikol, 2butoksyetanol
Linie CC1 i CC2, kabiny poprawek
w lakierni, poprawki na montażu,
wydział BUS - Clear Coat (CC,
Klarlack)-VOC
Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumol 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol
Czyszczenie linii CC - VerdünnerVOC
Isobutanol

111-76-2

100,0 0,61

1330-20-7 25,0

0,61

0,7293

ksylen - poz.
101
węglowodory
aromatyczne
- poz. 165
octan etylu
- poz. 128
węglowodory
aromatyczne
- poz. 165
butanol - poz.
27

0,702

Izobutanom
- poz. 116
węglowodory
alifatyczne poz. 164
toluen - poz.
151
węglowodory
aromatyczne
- poz. 165
aceton - poz. 2
węglowodory
alifatyczne
- poz. 164

0,906

95-63-6

23,0

0,9

141-78-6

22,0

0,545

108-65-6

18,0

0,545

71-36-3

12,0

0,6486

78-83-1

18,0

0,649

Naphta benzyna ekstrakcyjna
64742-49-0 18,0
Toluol - toluen

108-88-3

18,0

0,8
0,913

Isobotylacetat Octan izobutylu

Aceton
1-Metyloxy-2-Propanol 2-metylo-2propanol
Klejenie usztywniające SF-VOC
Xylol - ksylen

110-19-0

18,0

0,621

67-64-1

18,0

0,621

107-98-2

10,0

0,533

1330-20-7 74,0

0,906

Hydrocarbons, C9-C12, n-Alkane, isoAlkane, zyklisch, aromatisch 64742-82-1 18,5
Benzyna ciężka krakingowa,
odsiarczona (ropa naftowa)
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 101-68-9 7,5
Izocyjanian

0,8372

0,7636

węglowodory
aromatyczne
- poz. 165

0,8826

ksylen - poz.
101
węglowodory
alifatyczne
- poz. 164
Izocyjaniany
- poz. 96
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Klejenie usztywniające Kleber-VOC
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Fenyloizocyjanian 101-68-8 100,0 0,72
Dwufenylometano-4,4'dwuizocyjanian
Środek czyszczący Reiniger-VOC
Dipropylenglykolmonomethylether (2-metoksymetyloetoksy) propanol
34590-94-8 100,0 0,568

0,72

0,568

węglowodory
aromatyczne
- poz. 165

0,60

węglowodory
aromatyczne
- poz. 165

Środek czyszczący Terostat 8550
VOC
Propan-2-ol - alkohol izopropylowy
Środek czyszczący i odtłuszczający
Primer -VOC
Ethylacetat octan etylu
Butanon-2 - Butan-2-on
n-Butylacetat - octan butylu
Xylol - ksylen

67-63-0

100,0 0,6

141-78-6

42,5

0,545

78-93-3

42,5

0,667

123-86-4

10,0

0,621

0,6225

1330-20-7 5,0

0,906

Izocyjaniany
- poz. 96

octan etylu poz. 128
metyloetyloketo
n - poz.28
octan butylu
- poz. 127
Ksylen
- poz. 101

Poniżej zamieszczono tabele zawierające wyliczenie wielkości emisji substancji lotnych
zawartych w stosowanych wyrobach lakierniczych na terenie zakładu we wszystkich
wydziałach, emitowanych przez poszczególne emitory na podstawie składu podanego przez
Inwestora. Parametry geometryczne poszczególnych emitorów wprowadzających lotne
związki organiczne do powietrza zawarte są w wydrukach komputerowych w części
załącznikowej do raportu dotyczącej emisji do powietrza (zał. 26).
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Tabela 46
Emisja LZO z linii KTL
Linia KTL - Emitor E-3.2
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5

KTL-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Phenoxypropanol - Eter fenylowy
glikolu propylenowego, 1-fenoksy2-propanol.
Butoxypropanol - 1-butoxypropan2-ol

2

3

4

35

770-35-4

węglowodory
aromatyczne

poz. 165

5131-66-8

węglowodory
aromatyczne

poz. 165

65

Łączna emisja LZO

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,595

2,975

1,105

5,525

1,700

8, 500

1,700

8,500

Razem:
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Tabela 47
Emisja LZO z suszarki KTL
Suszarka KTL z dopalaczem - Emitor E-3.3
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5

KTL-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Phenoxypropanol - Eter fenylowy
glikolu propylenowego, 1-fenoksy2-propanol.
Butoxypropanol - 1-butoxypropan2-ol

2

3

4

35

770-35-4

węglowodory
aromatyczne

poz. 165

5131-66-8

węglowodory
aromatyczne

poz. 165

65

Łączna emisja LZO

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,655

3,273

1,216

6,078

1,870

9,350

1,870

9,350

Razem:
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Tabela 48
Emisja LZO z linii PVC
Linia PVC + czyszczenie urządzeń - Emitor E-3.5
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawartość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w obliczeniach

PVC-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Kohlenwasserstoffe,
aliphatisch/naphthenisch,
katalytisch hydriert - Destylaty
lekkie obrabiane wodorem (ropa
naftowa), w. alifatyczne
Kohlenwasserstoffe,
katalytisch
hydriertes
Leichtpetroleum
Destylaty
lekkie
obrabiane
wodorem (ropa naftowa), w.
alifatyczne
Kohlenwasserstoffe,
katalytisch
hydriert
Benzyna
ciężka
obrabiana
wodorem
(ropa
naftowa), w. alifatyczne
Oligomer,
Basis
Triethylentetramin,
Dimerfettsaeuren
oligomer
Trójetylenoczteroamina bazowa,
dimer kwasów tłuszczowych

2

3

4

57,0

64742-478

węglowodory
alifatyczne

18,5

64742-478

węglowodory
alifatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr 1
do Dz.U.2010.16.87
5

Łączna emisja LZO

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

poz. 164

6,0

64742-489

68911-206

węglowodory
alifatyczne

węglowodory
alifatyczne

0,302

1,508

0,098

0,490

0,098

0,490

0,032
0,529

0,159
2,646

poz. 164
0,529

18,5

Emisja
poszczególnych
substancji

2,646

poz. 164

poz. 164

Razem:
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Czyszczenie urządzeń linii PVC
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego

zawartość
LZO

CAS

Isopropanol VOC

[%]

-

1

2

3

Izopropanol, alkohol izopropylowy

100

67-63-0

Rodzaj substancji ujętej w obliczeniach

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach
4
węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr 1
do
Dz.U.2010.16.87
5
poz. 165

Emisja
poszczególnych
substancji

Łączna emisja LZO

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6
2,50

12,50

2,50

12,50

Razem:

2,50

12,50
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Tabela 49
Emisja LZO z suszarki PVC
Suszarka PVC z dopalaczem - Emitor E-3.6
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawartość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w obliczeniach
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr 1
do
Dz.U.2010.16.87
5

Łączna emisja LZO

Emisja
poszczególnych
substancji

PVC-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Kohlenwasserstoffe,
aliphatisch/naphthenisch,
katalytisch hydriert - Destylaty
lekkie obrabiane wodorem (ropa
naftowa), w. alifatyczne
Kohlenwasserstoffe,
katalytisch
hydriertes
Leichtpetroleum
Destylaty
lekkie
obrabiane
wodorem (ropa naftowa), w.
alifatyczne
Kohlenwasserstoffe,
katalytisch
hydriert - Benzyna ciężka obrabiana
wodorem (ropa naftowa), w.
alifatyczne
Oligomer, Basis Triethylentetramin,
Dimerfettsaeuren
oligomer
Trójetylenoczteroamina
bazowa,
dimer kwasów tłuszczowych

2

3

4

57,0

64742-478

węglowodory
alifatyczne

poz. 164

0,3876

1,938

18,5

64742-478

węglowodory
alifatyczne

poz. 164

0,1258

0,629

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,68

3,4

18,5

64742-489

węglowodory
alifatyczne

poz. 164

0,1258

0,629

6,0

68911-206

węglowodory
alifatyczne

poz. 164

0,0408

0,204

0,68

3,4

Razem:
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Tabela 50
Emisja LZO ze stanowiska szlifowania oraz kontroli nakładania gruntu reaktywnego KTL – poprawki KTL
Stanowiska szlifowania oraz kontroli nakładania gruntu reaktywnego KTL - Emitor E-3.4
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika
KTL-VOC
[%]
ujętej w
nr 1
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
Phenoxypropanol - Eter fenylowy
węglowodory
glikolu propylenowego, 1-fenoksy35
770-35-4
poz. 165
aromatyczne
2-propanol.
0,494
2,470
Butoxypropanol - 1-butoxypropanwęglowodory
65
5131-66-8
poz. 165
2-ol
aromatyczne
Razem:

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,173

0,865

0,321

1,606

0,494

2,470
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Tabela 51
Emisja LZO z linii międzywarstwy wypełniającej (Füller)
Linia międzywarstwy wypełniającej (Füller) + czyszczenie urządzeń - Emitor E-3.1.1 – komin centralny H=50 m
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
Emisja poszczególnych
ość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
substancji
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika nr
[%]
ujętej w
1
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
Füller (Primer) VOC
obliczeniach
do
Dz.U.2010.16.
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
45,1
111-76-2
poz. 165
11,690
58,450
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
2‐Methyl‐1‐propanol, Isobutanol 17,7
78-83-1
izobutanol
poz. 116
4,588
22,939
25,920
129,600
Izobutanol
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
14
141-78-6
octan etylu
poz. 128
3,629
18,144
- Octan Etylu,
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,7
1330-20-7
ksylen
poz. 101
3,033
15,163
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
11,5
95-63-6
poz. 165
2,981
14,904
aromatyczne
l
Razem:
25,920
129,600
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Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

Ingromat VOC

1
Izopropanol, alkohol izopropylowy

Czyszczenie urządzeń linii międzywarstwy wypełniającej (Füller)
zawar
Rodzaj substancji ujętej w
tość
CAS
Łączna emisja LZO
obliczeniach
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr
Rodzaj substancji
1
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.16.
87
2
3
4
5
6
7
węglowodory
100
67-63-0
poz. 165
0,15
0,75
aromatyczne
Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,15

0,75

0,15

0,75
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Tabela 52
Emisja LZO z suszarki międzywarstwy wypełniającej (Füller)
Emisja z suszarki międzywarstwy wypełniającej (Füller) z dopalaczem - Emitor E-3.7
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
obliczeniach
lakierniczego i skład
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika nr 1
[Mg/rok
[%]
ujętej w
[kg/h]
Füller (Primer) VOC
do
]
obliczeniach
Dz.U.2010.16.8
7
1
2
3
4
5
6
7
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
45,1
111-76-2
poz. 165
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
2‐Methyl‐1‐propanol, Isobutanol 17,7
78-83-1
izobutanol
poz. 116
1,445
7,225
Izobutanol
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
14,0
141-78-6
octan etylu
poz. 128
- Octan Etylu,
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,7
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
11,5
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l
Razem:

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,65

3,26

0,26

1,28

0,20

1,01

0,17

0,85

0,17

0,83

1,45

7,225
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Tabela 53
Emisja LZO z kabiny poprawek w wodorozcieńczalnej warstwie wypełniającej Füllera
Kabiny poprawek w wodorozcieńczalnej warstwie wypełniającej Füllera – Emitor E-3.12
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
obliczeniach
lakierniczego i skład
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
nr 1
Füller (Primer) VOC
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
45,1
111-76-2
poz. 165
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
2‐Methyl‐1‐propanol, Isobutanol 17,7
78-83-1
izobutanol
poz. 116
0,245
1,225
Izobutanol
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
14,0
141-78-6
octan etylu
poz. 128
- Octan Etylu,
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,7
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
11,5
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l
Razem:

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok
]

8

9

0,1105

0,5524

0,0434

0,2168

0,0343

0,1715

0,0287

0,1433

0,0282

0,1408

0,2450

1,225
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Tabela 54
Emisja LZO z linii BC
Kabina BC - Linia 1+Linia 2 + czyszczenie urządzeń – Emitor E-3.1.2 – komin centralny H=50 m
Kabina BC - Linia 1+Linia 2
zawar
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
Emisja poszczególnych
tość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
substancji
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika nr
Base Coat (BC, Basislack)-VOC
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
1
obliczeniach
do
Dz.U.2010.16.
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
111-76-2
poz. 165
12,524
62,622
Butoxyethanol - Eter butylowy 51,7
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
121,12
14,6
71-36-3
butanol
poz. 27
3,537
17,684
1‐Butanol - 1-Butanol
24,225
5
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,9 1330-20-7
ksylen
poz. 101
2,883
14,414
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester 12,6
141-78-6
octan etylu
poz. 128
3,052
15,262
octan etylu,
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumol
9,2
95-63-6
poz. 165
2,229
11,144
aromatyczne
- 1,2,4-trimetylobenzen
Razem:
24,225
121,125
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Czyszczenie urządzeń linii BC
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawar
tość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

BG-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1

2

3

4

2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
Butoxyethanol - Eter butylowy
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol

100

111-76-2

węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr
1
do
Dz.U.2010.16.
87
5

poz. 165

Łączna emisja LZO

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

2,00

10,000

2,00

10,00

Razem:

2,00

10,00
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Tabela 55
Emisja LZO suszarki pośredniej BC1
Suszarka międzywarstwy (BC) nr 1 – Emitor E-3.8
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

Base Coat (BC, Basislack)-VOC

1
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
Butoxyethanol - Eter butylowy
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
1‐Butanol - 1-Butanol
Xylol, Isomergemisch - ksylen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- octan etylu,
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen

zawart
ość
LZO

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

CAS

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

2

3

4

51,7

111-76-2

węglowodory
aromatyczne

poz. 165

14,6
11,9

71-36-3
1330-20-7

butanol
ksylen

poz. 27
poz. 101

12,6

141-78-6

octan etylu

9,2

95-63-6

węglowodory
aromatyczne
Razem:

Łączna emisja LZO

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

2,559

12,796

0,723
0,589

3,614
2,945

poz. 128

0,624

3,119

poz. 165

0,4554

2,277

4,950

24,750

4,950

24,750
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Tabela 56
Emisja LZO z suszarki pośredniej BC2
Suszarka międzywarstwy (BC) nr 2 – Emitor E-3.9
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

Base Coat (BC, Basislack)-VOC

1
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
Butoxyethanol - Eter butylowy
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
1‐Butanol - 1-Butanol
Xylol, Isomergemisch - ksylen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- octan etylu,
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen

zawart
ość
LZO

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

CAS

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

2

3

4

51,7

111-76-2

węglowodory
aromatyczne

poz. 165

14,6
11,9

71-36-3
1330-20-7

butanol
ksylen

poz. 27
poz. 101

12,6

141-78-6

octan etylu

9,2

95-63-6

węglowodory
aromatyczne
Razem:

Łączna emisja LZO

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

2,559

12,796

0,723
0,589

3,614
2,945

poz. 128

0,624

3,119

poz. 165

0,4554

2,277

4,950

24,750

4,950

24,750
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Tabela 57
Emisja LZO z linii CC
Linia CC 1 i Linia CC2 + czyszczenie urządzeń ( emisja po dopalaczu) - Emitor E-3.1.3 – komin centralny H=50 m
Linia CC 1 i Linia CC2
zawart
Emisja
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
poszczególnych
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
substancji
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
Rodzaj substancji
Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC
nr 1
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xylol, Isomergemisch - ksylen
25,0
1330-20-7
ksylen
poz. 101
2,365
11,825
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
23,0
95-63-6
poz. 165
2,176
10,879
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
22,0
141-78-6
octan etylu
poz. 128
2,081
10,406
9,46
47,3
- Octan Etylu,
węglowodory
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
18,0
108-65-6
poz. 165
1,703
8,514
aromatyczne
- octan 1-metoksy-2-propylu
12,0
71-36-3
butanol
poz. 27
1,135
5,676
1‐Butanol -1‐Butanol
Razem:
9,460
47,300
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Czyszczenie urządzeń linii CC
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

Verdünner-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
2‐Methyl‐1‐propanol, Isobutanol Izobutanol

2

3

4

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5

18,0

78-83-1

izobutanol

poz. 116

węglowodory
alifatyczne
toluen
węglowodory
aromatyczne
aceton
węglowodory
alifatyczne

Naphta benzyna ekstrakcyjna

18,0

Toluol

18,0

64742-490
108-88-3

Isobotylacetat Octan izobutylu

18,0

110-19-0

Aceton
1-Metyloxy-2-Propanol
2-propanol

18,0

67-64-1

10,0

107-98-2

2-metylo-

Łączna emisja LZO

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,513

2,565

0,513
0,513

2,565
2,565

0,513
0,513

2,565
2,565

0,285
2,850

1,425
14,250

poz. 164
poz. 151

Emisja
poszczególnych
substancji

2,850

14,250

poz. 165
poz. 2
poz. 164
Razem:
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Tabela 58
Emisja LZO z suszarki warstw wierzchnich CC1
Suszarka warstw wierzchnich CC nr 1 z dopalaczem – Emitor E-3.10
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
obliczeniach
lakierniczego i skład
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
Rodzaj substancji
[Mg/rok
Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC
nr 1
[%]
ujętej w
[kg/h]
]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
Xylol, Isomergemisch - ksylen
25,0
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
23,0
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
22,0
141-78-6
octan etylu
poz. 128
0,765
3,825
- Octan Etylu,
węglowodory
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
18,0
108-65-6
poz. 165
aromatyczne
- octan 1-metoksy-2-propylu
12,0
71-36-3
butanol
poz. 27
1‐Butanol -1‐Butanol
Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8
0,19125

9
0,95625

0,17595

0,87975

0,1683

0,8415

0,1377

0,6885

0,0918
0,765

0,459
3,825
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Tabela 59
Emisja LZO z suszarki warstw wierzchnich CC2
Suszarka warstw wierzchnich CC nr 2 z dopalaczem – Emitor E-3.11
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
obliczeniach
lakierniczego i skład
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
Rodzaj substancji
Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC
nr 1
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
Xylol, Isomergemisch - ksylen
25,0
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
23,0
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
22,0
141-78-6
octan etylu
poz. 128
0,765
3,825
- Octan Etylu,
węglowodory
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
18,0
108-65-6
poz. 165
aromatyczne
- octan 1-metoksy-2-propylu
12,0
71-36-3
butanol
poz. 27
1‐Butanol -1‐Butanol
Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8
0,19125

9
0,95625

0,17595

0,87975

0,1683

0,8415

0,1377

0,6885

0,0918
0,765

0,459
3,825
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Tabela 60
Emisja LZO z linii klejenia usztywniającego
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

Linia klejenia usztywniającego – Emitor E-ZW.Lak
CAS

Rodzaj substancji ujętej w obliczeniach
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr 1
do
Dz.U.2010.16.87
5
poz. 101

SF-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Xylol, Isomergemisch - ksylen
Hydrocarbons, C9-C12, n-Alkane,
iso-Alkane, zyklisch, aromatisch Benzyna
ciężka
krakingowa,
odsiarczona (ropa naftowa)
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Izocyjanian

2
74

3
1330-20-7

4
ksylen

18,5

64742-821

węglowodory
alifatyczne

poz. 164

7,5

101-68-9

izocyjaniany

poz. 96

Łączna emisja LZO

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

0,077

0,385

Razem:

Kleber-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Izocyjanian

2

3

4

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr 1
do
Dz.U.2010.16.87
5

100

101-68-9

izocyjaniany

poz. 96

Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8
0,05698

9
0,2849

0,014245

0,071225

0,005775

0,028875

0,0770

0,3850

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,088

0,440

0,088

0,440

0,088

0,440
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Tabela 61
Emisja LZO ze Spot –Repair - kabiny poprawek lakierniczych BC i CC
Kabiny poprawek lakierniczych BC i CC – Emitor E-3.14
Poprawki BC
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika
Base Coat (BC, Basislack)-VOC
[%]
ujętej w
nr 1
[kg/h]
[Mg/rok]
do
obliczeniach
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
51,7
111-76-2
poz. 165
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
14,6
71-36-3
butanol
poz. 27
1‐Butanol - 1-Butanol
0,075
0,375
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,9
1330-20-7
ksylen
poz. 101
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
12,6
141-78-6
octan etylu
poz. 128
- octan etylu,
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
9,2
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
Razem:

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,0388

0,1939

0,0110
0,0089

0,0548
0,0446

0,0095

0,0473

0,0069

0,0345

0,0750

0,3750
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Poprawki CC
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC

zawartość
LZO

CAS

Rodzaj substancji ujętej w obliczeniach

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika nr 1
do
Dz.U.2010.16.87
5
poz. 101

[Mg/rok
]

8
0,05625

9
0,28125

0,05175

0,25875

0,0495

0,2475

poz. 165

0,0405

0,2025

poz. 27

0,027
0,225

0,135
1,125

poz. 101

0,0651

0,3258

poz. 165

0,1379

0,6896

0,059

0,295

0,038
0,3

0,1900
1,500

-

1
Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

2
25,0

3
1330-20-7

23,0

95-63-6

22,0

141-78-6

octan etylu

poz. 128

18,0

108-65-6

12,0

węglowodory
aromatyczne
butanol

Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

25,0

71-36-3
Razem:
Łącznie Emitor E-3.14
1330-20-7
ksylen
węglowodory
95-63-6
aromatyczne

23,0

[kg/h]

[Mg/rok
]

6

7

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[%]

4
ksylen
węglowodory
aromatyczne

Łączna emisja LZO

poz. 165

22,0

141-78-6

octan etylu

poz. 128

18,0

108-65-6

poz. 165

12,0

71-36-3
Razem:

węglowodory
aromatyczne
butanol

poz. 27

0,225

0,3

1,125

1,5
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Tabela
Emisja LZO z wydziału budowy karoserii 62
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

Wydział budowy karoserii - Emitor E-2.1
CAS

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

Reiniger-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Dipropylenglykolmonomethylether
(2-metoksymetyloetoksy)
propanol

2

3

4

100

34590-94-8

węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

Łączna emisja LZO

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,50

2,50

0,50

5,00

Razem:

0,50

2,50
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Tabela 63
Emisja LZO z wydziału montażu - z obszaru małych poprawek lakierniczych
Montaż prace wykańczające – obszar małych poprawek lakierniczych – Emitor E-4.1
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika
Base Coat (BC, Basislack)-VOC
[%]
ujętej w
nr 1
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
51,7
111-76-2
poz. 165
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
14,6
71-36-3
butanol
poz. 27
1‐Butanol - 1-Butanol
0,150
0,750
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,9
1330-20-7
ksylen
poz. 101
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
12,6
141-78-6
octan etylu
poz. 128
- octan etylu, ester etylowy kwasu
octowego, ester octowy
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
9,2
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
Razem:

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,078

0,388

0,022
0,018

0,110
0,089

0,019

0,095

0,014

0,069

0,150

0,750
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Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC

1
Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

[%]

-

2
25,0

3
1330-20-7

23,0

95-63-6

22,0

141-78-6

18,0

108-65-6

12,0

71-36-3

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
ksylen
węglowodory
aromatyczne
octan etylu
węglowodory
aromatyczne
butanol

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 101

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

poz. 165
poz. 128

0,450

2,250

poz. 165
poz. 27
Razem:

Reiniger-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Dipropylenglykolmonomethylether
(2-metoksymetyloetoksy)
propanol

2

3

4

100

34590-948

węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

[kg/h]

[Mg/rok]

8
0,113

9
0,563

0,104

0,518

0,099

0,495

0,081

0,405

0,054
0,450

0,270
2,250

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

1,00

5,00

1,00

5,00

Razem:

1,00

5,00
202

Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

CAS

Isopropanol VOC

[%]

-

1

2

3

Izopropanol, alkohol izopropylowy

100

67-63-0

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

Łączna emisja LZO

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,250

1,250

0,250

1,250

Razem:
Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

Terostat 8550-VOC

1
Propan-2-ol
Izopropanol, alkohol izopropylowy

zawart
ość
LZO

CAS

[%]

-

2

3

100

67-63-0

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

Emisja
poszczególnych
substancji

Łączna emisja LZO

0,250

1,250
Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,050

0,25

0,050

0,25

Razem:

0,050

0,25
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Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

Emisja łączna z obszaru małych poprawek lakierniczych
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
-

141-78-6

octan etylu

poz. 128

-

108-65-6

poz. 165

-

71-36-3

węglowodory
aromatyczne
butanol

1,900

9,50

poz. 27
Razem:

0,130

0,652

1,576

7,879

0,118

0,590

0,076
1,900

0,380
9,500
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Tabela 64
Emisja LZO z wydziału montażu - z obszaru (kabiny) dużych poprawek lakierniczych
Montaż prace wykańczające – obszar (kabiny) dużych poprawek lakierniczych – Emitor E-4.2
zawart
Emisja
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
poszczególnych
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
substancji
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika
Base Coat (BC, Basislack)-VOC
[%]
ujętej w
nr 1
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
51,7
111-76-2
poz. 165
0,155
0,776
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
14,6
71-36-3
butanol
poz. 27
0,044
0,219
1‐Butanol - 1-Butanol
0,300
1,50
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,9
1330-20-7
ksylen
poz. 101
0,036
0,179
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
12,6
141-78-6
octan etylu
poz. 128
0,038
0,189
- octan etylu, ester etylowy kwasu
octowego, ester octowy
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
9,2
95-63-6
poz. 165
0,028
0,138
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
Razem:
0,300
1,500
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Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC

1
Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

[%]

-

2
25,0

3
1330-20-7

23,0

95-63-6

22,0

141-78-6

18,0

108-65-6

12,0

71-36-3

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
ksylen
węglowodory
aromatyczne
octan etylu
węglowodory
aromatyczne
butanol

Reiniger-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Dipropylenglykolmonomethylether
(2-metoksymetyloetoksy)
propanol

2

3

4

100

34590-948

węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 101

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8
0,225

9
1,125

0,207

1,035

0,198

0,990

0,162

0,810

Razem:

0,108
0,900

0,540
4,500

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

1,00

5,00

1,00

5,00

Razem:

1,00

5,00

poz. 165
poz. 128

0,900

4,50

poz. 165
poz. 27
nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165
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Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

zawart
ość
LZO

CAS

Isopropanol VOC

[%]

-

1

2

3

Izopropanol, alkohol izopropylowy

100

67-63-0

Rodzaj stosowanego wyrobu
lakierniczego i skład

Terostat 8550-VOC

1
Propan-2-ol
Izopropanol, alkohol izopropylowy

zawart
ość
LZO

CAS

[%]

-

2

3

100

67-63-0

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

Rodzaj substancji ujętej w
obliczeniach

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
węglowodory
aromatyczne

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

Łączna emisja LZO

Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,250

1,250

0,250

1,250

Razem:

0,250

Łączna emisja LZO

1,250
Emisja
poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

0,050

0,25

0,050

0,25

Razem:

0,050

0,25
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Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

Emisja łączna z obszaru (kabiny) dużych poprawek lakierniczych
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
-

141-78-6

octan etylu

poz. 128

-

108-65-6

poz. 165

-

71-36-3

węglowodory
aromatyczne
butanol

1,900

0,261

1,304

1,852

9,259

9,50

0,236

1,179

Razem:

0,152
2,500

0,759
12,500

poz. 27
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Tabela 65
Emisja LZO z wydziału montażu – z obszaru wklejania szyb
Wydział Montażu – Wklejanie szyb – Emitor E-4.3
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika nr 1
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
Kleber-VOC
do
obliczeniach
Dz.U.2010.16.
87
1
2
3
4
5
6
7
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 100
101-68-9
izocyjaniany
poz. 96
0,40
2,00
Izocyjanian
Razem:
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika nr 1
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
Primer -VOC
do
obliczeniach
Dz.U.2010.16.
87
1
2
3
4
5
6
7
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
42,5
141-78-6
octan etylu
poz. 128
- Octan Etylu,
Butanon-2 - Butan-2-on
42,5
78-93-3
metyloetyloketo
poz. 28
3,00
15,0
n-Butylacetat, octan butylu
10,0
123-86-4
octan butylu
poz. 127
Xylol, Isomergemisch - ksylen
5,0
1330-20-7
ksylen
poz. 101
Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,40

2,00

0,40

2,00

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

1,28
1,28
0,30
0,15
3,00

6,38
6,38
1,50
0,75
15,00
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Reiniger-VOC

[%]

-

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

1
Dipropylenglykolmonomethylether
(2-metoksymetyloetoksy)
propanol

2

3

4

100

34590-948

węglowodory
aromatyczne

Razem:

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 165

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

8

9

3,80

19,00

3,80

19,00

3,80

19,00
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Tabela 66
Emisja LZO z wydziału montażu – z obszaru montażu kokpitów
Wydz. Montażu - montaż kokpitów – Emitor E-4.4
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
obliczeniach
lakierniczego i skład
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika nr 1
[%]
ujętej w
[kg/h]
[Mg/rok]
Reiniger-VOC
do
obliczeniach
Dz.U.2010.16.
87
1
2
3
4
5
6
7
Dipropylenglykolmonomethylether
34590-94węglowodory
(2-metoksymetyloetoksy)
100
poz. 165
1,9
9,5
aromatyczne
propanol
8
Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

1,9

9,5

1,9

9,5

211

Tabela 67
Emisja LZO z wydziału budowy samochodów specjalnych - BUS
Wydział budowy samochodów specjalnych BUS - – Emitor E-5.1
zawart
Rodzaj stosowanego wyrobu
Rodzaj substancji ujętej w
ość
CAS
Łączna emisja LZO
lakierniczego i skład
obliczeniach
LZO
nr pozycji
wg tabeli 1,
Rodzaj substancji
Załącznika
Base Coat (BC, Basislack)-VOC
[%]
ujętej w
nr 1
[kg/h]
[Mg/rok]
obliczeniach
do
Dz.U.2010.1
6.87
1
2
3
4
5
6
7
2‐Butoxyethanol,
Ethylenglykolbutylether
węglowodory
51,7
111-76-2
poz. 165
Butoxyethanol - Eter butylowy
aromatyczne
glikolu etylenowego, butyloglikol,
2-butoksyetanol
14,6
71-36-3
butanol
poz. 27
1‐Butanol - 1-Butanol
0,015
0,0750
Xylol, Isomergemisch - ksylen
11,9
1330-20-7
ksylen
poz. 101
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
12,6
141-78-6
octan etylu
poz. 128
- octan etylu, ester etylowy kwasu
octowego, ester octowy
węglowodory
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
9,2
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
l - 1,2,4-trimetylobenzen
Razem:

Emisja poszczególnych
substancji

[kg/h]

[Mg/rok]

8

9

0,008

0,039

0,002
0,002

0,011
0,009

0,002

0,009

0,001

0,007

0,015

0,075
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Clear Coat (CC, Klarlack)-VOC

1
Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

Xylol, Isomergemisch - ksylen
1,2,4‐Trimethylbenzol,Pseudocumo
l - 1,2,4-trimetylobenzen
n‐Butylacetat, Essigsäureethylester
- Octan Etylu, ester octowy
1‐Methoxy‐2‐propylacetat,PGMEA
- octan 1-metoksy-2-propylu
1‐Butanol -1‐Butanol

[%]

-

2
25,0

3
1330-20-7

23,0

95-63-6

22,0

141-78-6

18,0

108-65-6

12,0

71-36-3

Rodzaj substancji
ujętej w
obliczeniach

4
ksylen
węglowodory
aromatyczne
octan etylu
węglowodory
aromatyczne
butanol

nr pozycji
wg tabeli 1,
Załącznika
nr 1
do
Dz.U.2010.1
6.87
5
poz. 101

[kg/h]

[Mg/rok]

6

7

poz. 165
poz. 128

0,0450

poz. 165
poz. 27

Emisja łączna wydziału budowy samochodów specjalnych BUS
1330-20-7
ksylen
poz. 101
węglowodory
95-63-6
poz. 165
aromatyczne
-

141-78-6

-

108-65-6

-

octan etylu

węglowodory
aromatyczne
71-36-3
butanol
Razem::

0,225

poz. 128

0,0600

Razem:

0,3000

[kg/h]

[Mg/rok]

8
0,0113

9
0,0563

0,0104

0,052

0,0099

0,05

0,0081

0,041

0,0054
0,0450

0,0270
0,2250

0,013

0,065

0,028

0,138

0,012

0,059

0,008
0,0600

0,038
0,300

poz. 165
poz. 27
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Charakterystyka źródeł spalania paliw
Na terenie projektowanego zakładu będą funkcjonować źródła energetycznego spalania paliw
(kotły centralnego ogrzewania, nagrzewnice, promienniki gazowe, urządzenia grzewcze
w centralach klimatyzacyjnych) oraz źródła spalania paliw, których produkty spalania będą
wykorzystywane w procesie technologicznym - do ogrzewania i suszenia przedmiotów.
Moc zainstalowana źródeł emisji na poszczególnych wydziałach zakładu przedstawiono w
tabeli poniżej.
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Tabela 68
Przewidywane moce cieplne źródeł spalania paliw
l.p. Wydział

Kotły
1.

Budynek mediów

2.
3.
4.
5.

Lakiernia
Wydz. Karoserii
Wydz. Montażu
Budynek
wielofunkcyjny
Suma mocy
poszczególnych źródeł
Suma mocy
energetycznych i
technologicznych źródeł

6.
7.

Moc źródeł energetycznych
[kW]

Nagrzewnice
Central went.

Nagrzewnice
bramowe

Moc źródeł ciepła
technologicznego
[kW]
Promienniki

Palniki

18 000
(3 x 6000)

18 000
7 000
13 600
6 800

500
700

600
700

1 200

1 300

41 350
3 800

48 350
18 500
8 200
3 900

45 150

96 950

45 150

96 950

3 900
18 000

Łączna moc
grzewcza na
poszczególnych
wydziałach

31 300
51 800
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U.2013.1232 z późniejszymi zmianami), pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej
w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (artykuł 201. ustęp 1).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2002.122.1055) do takich
instalacji można zaliczyć instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy
nominalnej ponad 50 MWt (pkt 1 Załącznika do ww. rozporządzenia).
Z powyższej tabeli wynika, że instalacje energetycznego spalania paliw o sumarycznej mocy
51,8 MW (maksymalnie 57,56 MWt – przy minimalnej sprawności η=90 %) zaliczają się do
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia
zintegrowanego).
Zgodnie z § 4. 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558) standardy emisyjne ustala się dla
stacjonarnych urządzeń technicznych, w których następuje proces spalania paliw w celu
wytworzenia wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW,
zwanych dalej „źródłami”, innych niż:
•

źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach
wytwórczych, w tym w szczególności:

•

źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane do ogrzewania, suszenia lub
innej obróbki przedmiotów lub materiałów,

Wobec powyższego standardy emisyjne określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558) powinny spełniać trzy kotły centralnego ogrzewania o mocy 6,0 MW
każdy i nagrzewnice pięciu central wentylacyjnych w hali lakierni. Moce poszczególnych
urządzeń grzewczych zainstalowanych na pozostałych halach, a służących również do celów
grzewczych choć będą miały moc sumaryczną wyższą od 1,0 MW, to ich moce jednostkowe
będą miały moc mniejszą od 1,0 MW.
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Obliczenie emisji zanieczyszczeń źródeł energetycznego spalania paliw
We wszystkich kotłach i palnikach spalany będzie (jako paliwo podstawowe) gaz ziemny
grupy E, wg normy PN-C-04752:2002 (dawniejsze oznaczenie GZ-50) o następujących
parametrach:
•

Wd = 31 000 kJ/ m3= 8,61 kWh/m3 - minimalna wartość opałowa gazu grupy E

•

Maksymalna zawartość siarki

- do 40 mg/m3

Jako paliwo rezerwowe w trzech kotłach centralnego ogrzewania o mocy 6,0 MW każdy
stosowany będzie lekki olej opałowy Eko-term o następujących parametrach:
Wd = 42 600 kJ/ kg= 11,83 kWh/m3 - minimalna wartość opałowa gazu grupy E
Maksymalna zawartość siarki

- 0,2 %

Maksymalna pozostałość po spopieleniu

- 0,01 %

Z uwagi na zapewnienia dostawcy gazu (PGNiG SA) na pełne pokrycie zapotrzebowania
gazu dla projektowanego zakładu możliwość pracy kotłów przy spalaniu paliwa rezerwowego
jest znikoma, dlatego tego wariantu nie uwzględnia się w obliczeniach uciążliwości.
Ilość spalanego paliwa i ilość powstających spalin dla wszystkich źródeł energetycznego
spalania paliw oblicza się wg poniższych wzorów:
Maksymalna ilość spalanego paliwa :

Bw =

Q ⋅ 3600
Wd ⋅ η

[ m / h]
3

Obecna sprawność kotłów i palników gazowych zawiera się w przedziale 90÷94 %, ale do
obliczeń (również mocy cieplnej) przyjęto najniższą wartość to jest 90 %.
Prędkość wylotowa :

V
F
F - pow. przekroju komina

υ=

υ gr = 0,5 ⋅ h 0,6
Ilość spalin wynosi:
Ilość spalin:
Vs = Vsmin + (λ - 1) Vamin
Vsmin = a2 + b2 x Wd - minimalna ilość spalin
a2 = 1,0
b2 = 0,01186 kmol/MJ
Vsmin = 1,0 + 0,01186 x 31 MJ/m3 x 22,71 m3/kmol = 9,3496
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Vamin = a1 + b1 x Wd - minimalna ilość pow.
a1 = 0
b1 =0,01186 kmol/MJ
Vamin = 0 + 0,01186 x 31 MJ/m3 x 22,71 m3/kmol = 8,3496
Ilość spalin Vs = 9,3496 + (1,167- 1) x 8,3496 = 10,744 Nm3/m3
λ = 1,167 – wsp. nadmiaru powietrza odpowiadający 3,0% zawartości tlenu
Vs = 10,744 Nm3/m3
Vrz = 10,744 Nm3/h x Ts/273
Ilość spalin suchych:
Vss = Vssmin + (λ - 1) Vamin
Vssmin = a3 + b3 x Wd - minimalna ilość spalin suchych
a3 = 1,0
b3 = 0,00937 kmol/MJ
Vsmin = 1,0 + 0,00937 x 31 MJ/m3 x 22,71 m3/kmol = 7,597
Vamin = a1 + b1 x Wd - minimalna ilość pow.
a1 = 0
b1 =0,01186 kmol/MJ
Vamin = 0 + 0,01186 x 31 MJ/m3 x 22,71 m3/kmol = 8,3496
Vss = 7,597 + (1,167- 1) x 8,3496 = 8,99 Nm3/m3
λ = 1,167 – wsp. nadmiaru powietrza
odpowiadający 3,0% zawartości tlenu
Vss = 8,99 Nm3/m3

Wielkość emisji zanieczyszczeń dla 3 kotłów grzewczych o mocy 6,0 MW każdy oblicza się
korzystając ze standardów emisyjnych dla nowych kotłów zamieszczonych w Załączniku Nr
3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558).
Wyżej wymienione rozporządzenie, dla instalacji, przy spalaniu gazu ziemnego ustaliło
dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających ze
spalania paliw określone w mg na normalny metr sześcienny suchych spalin przy zawartości
tlenu równej 3 % podane w tabeli poniżej.
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Tabela 69
Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających ze
spalania paliw
Rodzaj
Wartość stężeń w [mg/Nm3u]
L.p. zanieczyszczenia
gaz
olej
1. pył
5
50
2. dwutlenek siarki
35
850
3. dwutlenek azotu
150
400
Wskaźnik emisji CO wynosi :
− tlenek węgla

WCO = 0,24 g/m3

przy spalaniu gazu

− tlenek węgla

WCO = 600 g/Mg

przy

spalaniu

oleju

opałowego
Nadmienia się, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
listopada

2010

w sprawie emisji

r.

zanieczyszczeniom

i

ich

kontrola)

przemysłowych

wprowadziła

(zintegrowane

standardy

emisyjne

zapobieganie
z

instalacji

energetycznego spalania gazu na poziomie:
•

NOx = 100 mg/Nm3

•

CO = 100 mg/Nm3

•

SO2 = 35 mg/Nm3

•

Pył = 5 mg/Nm3.

W niniejszym raporcie obliczono uciążliwość zakładu w odniesieniu do obowiązujących
obecnie w prawie polskim standardów aby pokazać że nie powoduje ona ponadnormatywnego
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązującego prawa krajowego. Należy jednak
mieć na uwadze, że w chwili oddawania zakładu do użytkowania w Polsce będą obowiązać
najprawdopodobniej nowe standardy emisyjne dostosowane do wymogów cytowanej
dyrektywy. Powyższe należy mieć na uwadze przy doborze urządzeń energetycznego spalania
paliw.
Dla pozostałych źródeł energetycznego spalania gazu ziemnego emisję zanieczyszczeń
obliczono na podstawie nowo opublikowanych „Wskaźników emisji zanieczyszczeń ze
spalania paliw – kotły o mocy do 5 MWt” – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBiZE). Dla palników o mocy powyżej 5,0 MW skorzystano ze wskaźników jak
dla kotłów powyżej 500 kW.
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Poszczególne wskaźniki emisji zanieczyszczeń przy spalaniu gazu wynoszą :
dla kotłów o mocy poniżej 500 kW
− pył zawieszony

Wp

− dwutlenek siarki

WSO2 = 0,080 g/m3 – przy zawartości siarki 40,0 mg/m3

− dwtlenek azotu

WNOx = 1,52 g/m3

− tlenek węgla

WCO = 0,30 g/m3

= 0,0005 g/m3

dla kotłów o mocy powyżej 500 kW
− pył zawieszony

Wp

− dwutlenek siarki

WSO2 = 0,080 g/m3 – przy zawartości siarki 40,0 mg/m3

− dwtlenek azotu

WNOx = 1,752 g/m3

− tlenek węgla

WCO = 0,24 g/m3

= 0,0005 g/m3

Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10, przy spalaniu gazu
ziemnego w palnikach gazowych, przyjęto 100 %, na podstawie CEIDARS (California
Emission Inventory Development and Reporting System) Californijskiej Agencji Ochrony
Środowiska.
Czas pracy źródeł energetycznych, dostarczających energie cieplną do celów wentylacyjnych
i centralnego ogrzewania przyjęto na poziomie 5040 h/rok, to jest tyle ile trwa okres
grzewczy. Zakład pracuje 24 h/d w tym 22,5 pracy efektywnej (1,5 h to przerwy śniadaniowe
po 0,5 h na zmianę). Czas pracy źródeł technologicznych przyjęto na poziomie 6440 h/rok (24
h/d x 260 dni + 200 h). Okres 1440 h/rok to czas rozgrzewania suszarek po przerwach
świątecznych, weekendowych i podtrzymywaniem w trakcie przerw dla pracowników.
Obciążenie źródeł pozwalające obliczyć zużycie roczne spalanego gazu i emisję roczną
zanieczyszczeń dla urządzeń technologicznych przyjęto na podstawie danych inwestora,
a obciążenie źródeł dostarczających ciepło do celów wentylacyjnych i c.o. na poziomie 50 %,
co i tak jest wyższym poziomem, niż faktyczne zużycie gazu w istniejących zakładach.
Zestawienie parametrów źródeł energetycznego spalania gazu ziemnego, w podziale na
poszczególne wydziały zawierają poniższe tabele.
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Tabela 70
Parametry źródeł energetycznego spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z budynku mediów
Symb
L.p.
Wielkość
Jednostka
ol
E-1.1
1.
Lokalizacja
2.
Moc źródła
Q
kW
6000
3.
Rodzaj źródła
Kocioł c.o.
4.
Sprawność obl.
%
90
η
3
5.
Ilość spalanego gazu
Bh
m /h
774,29
6.
Ilość spalanego gazu
Ba
m3/rok
3 391 405,34
Ilość spalin suchych
7.
Vs
Nm3/h
6960,90
w war. normal.
8.
Ilość spalin war. normal.
V
Nm3/h
8319,01
9.
Ilość spalin w war. rzecz.
Vrz
m3/h
12585,17
10.
Temp. spalin na wylocie
t/T
140/413
°C/K
11.
Wysokość emitora
H
m
30
12
Średnica wylotowa
D
m
0,6
13.
Prędkość wylotowa
v
m/s
12,37
14.
Rodzaj wylotu
otwarty
15.
Czas pracy
t
h/rok
8 760
Rodzaj zanieczyszczenia
kg/h
Mg/rok
16.
Pył zaw. PM10
0,03480
0,15244
17.
Pył zaw. PM2,5
0,03480
0,15244
18.
Dwutlenek siarki
0,24363
1,06711
19.
Dwutlenek azotu
1,04413
4,57331
20.
Tlenek węgla
0,18583
0,81394

Nr Emitora
E-1.2
Budynek Mediów – Kotłownia centralna
6000
Kocioł c.o.
90
774,29
3 391 405,34

E-1.3
6000
Kocioł c.o.
90
774,29
3 391 405,34

6960,90

6960,90

8319,01
12585,17
140/413
30
0,6
12,37
otwarty
8 760
Wielkość emisji
kg/h
0,03480
0,03480
0,24363
1,04413
0,18583

8319,01
12585,17
140/413
30
0,6
12,37
otwarty
8 760
Mg/rok
0,15244
0,15244
1,06711
4,57331
0,81394

kg/h
0,03480
0,03480
0,24363
1,04413
0,18583

Mg/rok
0,15244
0,15244
1,06711
4,57331
0,81394

Tabela 71
Wielkość sumaryczna z kotłów budynku mediów
Rodzaj
Wielkość emisji sumarycznej z 3 kotłów
zanieczyszczenia
kg/h
Mg/rok
1. Pył zaw. PM10
0,104413473
0,45733101
2. Pył zaw. PM2,5
0,104413473
0,45733101
3. Dwutlenek siarki
0,730894309
3,201317073
4. Dwutlenek azotu
3,132404181
13,71993031
5. Tlenek węgla
0,557491289
2,441811847
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Tabela 72
Parametry technologicznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z lakierni
Symb Jednostk
L.p.
Wielkość
ol
a
E-3.3
1.
Lokalizacja
2.
Moc źródła
Q
kW
7600
3.
Suszarka KTL
4.
Sprawność obl.
%
90
η
3
5.
Ilość spalanego gazu
Bh
m /h
980,77
3
4
654
019,87
6.
Ilość spalanego gazu
Ba
m /rok
3
7.
Ilość spalin w war. normal.
V
Nm /h
10537,41
3
8.
Ilość spalin w war. rzecz.
Vrz
m /h
15941,21
3
9.
Ilość wydalanego powietrza
V
m /h
22 000
10.
Temp. spalin na wylocie
t/T
100/373
°C/K
11.
Wysokość emitora
H
m
40
12
Średnica wylotowa
D
m
1,2
13.
Prędkość wylotowa
v
m/s
5,4
14.
Rodzaj wylotu
otwarty
15.
Czas pracy
t
h/rok
6 440
Rodzaj zanieczyszczenia
kg/h
Mg/rok
16.
Pył zaw. PM10
0,000490
0,002327
17.
Pył zaw. PM2,5
0,000490
0,002327
18.
Dwutlenek siarki
0,078462
0,372322
19.
Dwutlenek azotu
1,716350
8,144535
20.
Tlenek węgla
0,235385
1,116965

Nr Emitora
E-3.6

E-3.15

E-3.7

5000
Fuller Kabina
90
645,24
1 662 149,95
6932,51
10487,64
10 487,64
140/413
40
0,8 m
5,7 m/s
otwarty
6 440

6350
Suszarka Fuller
90
819,46
3 989 159,89
8804,28
13319,30
17 000
107/380
40
1,0
6,0
otwarty
6 440

Wydział Lakierni

3800
Suszarka PVC
90
490,39
2 742 547,43
5268,71
7970,61
8 000
107/380
40
0,7
5,8
otwarty
6 440
Wielkość emisji
kg/h
Mg/rok
0,000245
0,001371
0,000245
0,001371
0,039231
0,219404
0,858175
4,799458
0,117693
0,658211

kg/h
0,000323
0,000323
0,051620
1,129178
0,154859

Mg/rok
0,000831
0,000831
0,132972
2,908762
0,398916

kg/h
0,000410
0,000410
0,065557
1,434056
0,196671

Mg/rok
0,001995
0,001995
0,319133
6,981030
0,957398
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Tabela 73
Parametry technologicznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z lakierni
Symbo
L.p.
Wielkość
Jednostka
l
E-3.16
1.
Lokalizacja
2.
Moc źródła
Q
kW
8500
3.
Rodzaj źródła
Kabiny BC i CC
4.
Sprawność obl.
%
90
η
3
5.
Ilość spalanego gazu
Bh
m /h
1096,92
3
2 908 762,42
6.
Ilość spalanego gazu
Ba
m /rok
3
7.
Ilość spalin w war. normal.
V
Nm /h
11785,26
3
8.
Ilość spalin w war. rzecz.
Vrz
m /h
17828,99
3
9.
Ilość wydalanego powietrza
V
m /h
17828,99
10.
Temp. na wylocie
t/T
140/413
°C/K
11.
Wysokość emitora
H
m
40
12
Średnica wylotowa
D
m
1,1 m
13.
Prędkość wylotowa
v
m/s
5,20 m/s
14.
Rodzaj wylotu
otwarty
15.
Czas pracy
t
h/rok
6 440
Rodzaj zanieczyszczenia
kg/h
Mg/rok
16.
Pył zaw. PM10
0,000548
0,001454
17
Pył zaw. PM2,5
0,000548
0,001454
18.
Dwutlenek siarki
0,087753
0,232701
19.
Dwutlenek azotu
1,919603
5,090334
20.
Tlenek węgla
0,263260
0,698103

Nr Emitora
E-3.8 i E-3.9

Wydział Lakierni

E-3.10 i E-3.11

2x1300 = 2600
2 x 2750 = 5500
Suszarki międzywarstwy (BC)
Suszarki warstw wierzchnich (CC)
90
90
167,76
354,88
914 182,48
1 786 811,20
1802,45
3812,88
2726,79
5768,20
9 000
9 000
107/380
107/380
40
40
0,8 m
0,8 m
5,0 m/s
5,0 m/s
otwarty
otwarty
6 440
6 440
Wielkość emisji
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
0,000084
0,000457
0,000177
0,00089
0,000084
0,000457
0,000177
0,00089
0,013421
0,073135
0,028391
0,14294
0,293586
1,599819
0,621048
3,12692
0,040263
0,219404
0,085172
0,42883

E-3.13
2000
Suszarka HRK
90
258,10
1 371 273,71
2773,00
4195,06
5 000
140/413
40
0,5 m
4,9 m/s
otwarty
6 440
kg/h
0,000129
0,000129
0,020648
0,451671
0,061943

Mg/rok
0,00069
0,00069
0,10970
2,39973
0,32911
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Tabela 74
Parametry energetycznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z lakierni
Wielkość

L.p.

Symbol

Jednostka

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

Lokalizacja
Moc źródła
Rodzaj źródła
Sprawność obl.
Ilość spalanego gazu
Ilość spalanego gazu
Ilość spalin suchych w war. normal
Ilość spalinw war. normal.
Ilość spalin w war. rzecz.
Temp. spalin na wylocie
Wysokość emitora

Q

kW

η
Bh
Ba
Vs
V
Vrz
t/T
H

%
m3/h
m3/rok
Nm3/h
Nm3/h
m3/h
°C/K
m

12

Średnica wylotowa

D

m

13.
14.
15.

Prędkość wylotowa
Rodzaj wylotu
Czas pracy

v

m/s

t

h/rok

Rodzaj zanieczyszczenia
16.
17.
18.
19.
209.

Pył zaw. PM10
Pył zaw. PM2,5
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla

Nr Emitora
Łącznie dla 5 źródeł
E-ZW.Lak
E-ZW.Lak
Wydział Lakierni
Wydział Lakierni
1 400
7 000
Nagrzewnice wentylacyjne
Nagrzewnice wentylacyjne
90
90
180,67
903,35
455 284,55
2 276 423
1624,21
1941,10
2936,54
140/413
140/413
44,0
44,0
Do obliczeń uciążliwości wszystkie źródła energetycznego spalania gazu przyjęto jako emitor powierzchniowy – rzut dachu
hali
Do obliczeń uciążliwości przyjęto jeden emitor powierzchniowy
otwarty
otwarty
5 040
5 040
Wielkość emisji z pojedynczej nagrzewnicy
Wielkość łącznej emisji z 5 nagrzewnic
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
0,0081210
0,0204651
0,0406052
0,102325
0,0081210
0,0204651
0,0406052
0,102325
0,0568473
0,1432553
0,2842367
0,716276
0,2436314
0,6139512
1,2181572
3,069756
0,0433604
0,1092683
0,2168022
0,546342

Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że program nie uwzględnia wyniesienia dynamicznego przy emitorach liniowych i powierzchniowych, w danych emitora EZW.Lak, w celu uwzględnienia wyniesienia, które w tym wypadku występuje, dodano tą wysokość (H2 = 4,0 m) do wysokości wylotu powietrza (H1=40 m).
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Tabela 75
Parametry energetycznych i technologicznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z budynku wydziału budowy karoserii
Nr Emitora
Symbo
Jednostka
L.p.
Wielkość
l
E-ZW.Kar
1.
Lokalizacja
Budynek wydziału budowy karoserii
2.
Moc źródła
Q
kW
13 600
500
600
3800
3.
Rodzaj źródła
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice bramowe
Promienniki
Palniki technologiczne
4.
Sprawność obl.
%
90
90
90
90
η
3
1 755,07
64,52
77,43
490,39
5.
Ilość spalanego gazu
Bh
m /h
3
4 422 764,23
162 601,63
195 121,95
1 579 042,46
6.
Ilość spalanego gazu
Ba
m /rok
3
18 856,42
693,25
831,90
5 268,71
7.
Ilość spalin w war. normal.
V
Nm /h
3
28 519,81
1 048,52
1 258,23
7 968,77
8.
Ilość spalin w war. rzecz.
Vrz
m /h
9.
Temp. spalin na wylocie
t/T
140/413
140/413
140/413
140/413
°C/K
10.
Wysokość emitora
H
m
26
26
26
26
11.
Średnica wylotowa
D
m
Do obliczeń uciążliwości wszystkie źródła energetycznego spalania gazu przyjęto jako emitor powierzchniowy – rzut dachu hali
12
Prędkość wylotowa
v
m/s
Do obliczeń uciążliwości przyjęto jeden emitor powierzchniowy
13.
Rodzaj wylotu
otwarty
otwarty
otwarty
otwarty
14.
Czas pracy
t
h/rok
5 040
5 040
5 040
6 440
Rodzaj zanieczyszczenia
Wielkość emisji
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
0,000790
15.
Pył zaw. PM10
0,000878
0,002211
0,000032
0,000081
0,000039
0,000098
0,000245
0,000790
16.
Pył zaw. PM2,5
0,000878
0,002211
0,000032
0,000081
0,000039
0,000098
0,000245
0,126323
17.
Dwutlenek siarki
0,140405
0,353821
0,005162
0,013008
0,006194
0,015610
0,039231
2,763324
18.
Dwutlenek azotu
3,071364
7,739837
0,098077
0,247154
0,117693
0,296585
0,858175
0,378970
19.
Tlenek węgla
0,421216
1,061463
0,019357
0,048780
0,023229
0,058537
0,117693
Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że program nie uwzględnia wyniesienia dynamicznego przy emitorach liniowych i powierzchniowych, w danych emitora EZW.Mont, w celu uwzględnienia wyniesienia, które w tym wypadku występuje, dodano tą wysokość (H2 = 4,0 m) do wysokości wylotu powietrza (H1=22,0 m)

Tabela 76
Sumaryczna wielkość emisji z budynku wydziału budowy karoserii
Rodzaj
Wielkość emisji sumarycznej
zanieczyszczenia
kg/h
Mg/rok
1. Pył zaw. PM10
0,001194
0,003180
2. Pył zaw. PM2,5
0,001194
0,003180
3. Dwutlenek siarki
0,190992
0,508762
4. Dwutlenek azotu
4,145309
11,046902
5. Tlenek węgla
0,581494
1,547751

225

Tabela 77
Parametry energetycznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z budynku wydziału montażu
Nr Emitora
Symbo
L.p.
Wielkość
Jednostka
l
E-ZW.Mont
1.
Lokalizacja
Budynek wydziału montażu
2.
Moc źródła
Q
kW
6800
700
700
3.
Rodzaj źródła
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice bramowe
Promienniki
4.
Sprawność obl.
%
90
90
90
η
3
877,53
90,33
90,33
5.
Ilość spalanego gazu
Bh
m /h
3
2 211 382,11
227 642,28
227 642,28
6.
Ilość spalanego gazu
Ba
m /rok
3
9 428,21
970,55
970,55
7.
Ilość spalin w war. normal.
V
Nm /h
3
14 259,90
1 467,93
1 467,93
8.
Ilość spalin w war. rzecz.
Vrz
m /h
9.
Temp. spalin na wylocie
t/T
140/413
140/413
140/413
°C/K
10.
Wysokość emitora
H
m
21,3
21,3
21,3
11.
Średnica wylotowa
D
m
Do obliczeń uciążliwości wszystkie źródła energetycznego spalania gazu przyjęto jako emitor powierzchniowy – rzut dachu hali
12
Prędkość wylotowa
v
m/s
Do obliczeń uciążliwości przyjęto jeden emitor powierzchniowy
13.
Rodzaj wylotu
otwarty
otwarty
otwarty
14.
Czas pracy
t
h/rok
5 040
5 040
5 040
Rodzaj zanieczyszczenia
Wielkość emisji
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
kg/h
Mg/rok
15.
Pył zaw. PM10
0,000439
0,001106
0,000045
0,000114
0,000045
0,000114
16.
Pył zaw. PM2,5
0,000439
0,001106
0,000045
0,000114
0,000045
0,000114
17.
Dwutlenek siarki
0,070203
0,176911
0,007227
0,018211
0,007227
0,018211
18.
Dwutlenek azotu
1,535682
3,869919
0,137308
0,346016
0,137308
0,346016
19.
Tlenek węgla
0,210608
0,530732
0,027100
0,068293
0,027100
0,068293
Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że program nie uwzględnia wyniesienia dynamicznego przy emitorach liniowych i powierzchniowych, w danych emitora EZW.Mont, w celu uwzględnienia wyniesienia, które w tym wypadku występuje, dodano tą wysokość (H2 = 4,0 m) do wysokości wylotu powietrza (H1=17,3 m).

Tabela 78
Sumaryczna wielkość emisji z budynku wydziału montażu
Rodzaj
Wielkość emisji sumarycznej
zanieczyszczenia
kg/h
Mg/rok
1. Pył zaw. PM10
0,000529
0,001333
2. Pył zaw. PM2,5
0,000529
0,001333
3. Dwutlenek siarki
0,084656
0,213333
4. Dwutlenek azotu
1,810298
4,561951
5. Tlenek węgla
0,264808
0,667317

226

Tabela 79
Parametrów energetycznych źródeł spalania gazu ziemnego i wielkości emisji z budynku
wielofunkcyjnego - Pilothala, TC i Spine
Nr Emitora
L.p.
Wielkość
Symbol Jednostka
E-ZW.Pilot
1.
Lokalizacja
Budynek wielofunkcyjny
2.
Moc źródła
Q
kW
3900
3.
Rodzaj źródła
Nagrzewnice wentylacyjne
4.
Sprawność obl.
%
90
η
3
503,29
5. Ilość spalanego gazu
Bh
m /h
3
1 268 292,68
6.
Ilość spalanego gazu
Ba
m /rok
3
5 407,36
7.
Ilość spalin w war. normal.
V
Nm /h
3
8 178,47
8.
Ilość spalin w war. rzecz.
Vrz
m /h
9.
Temp. spalin na wylocie
t/T
140/413
°C/K
10. Wysokość emitora
H
m
16,2
Do
obliczeń
uciążliwości
wszystkie źródła energetycznego
11. Średnica wylotowa
D
m
spalania gazu przyjęto jako
emitor powierzchniowy – rzut
dachu hali
Do obliczeń uciążliwości
12 Prędkość wylotowa
v
m/s
przyjęto jeden emitor
powierzchniowy
13. Rodzaj wylotu
otwarty
14. Czas pracy
t
h/rok
5 040
Rodzaj zanieczyszczenia
Wielkość emisji
kg/h
Mg/rok
15. Pył zaw. PM10
0,000252
0,000634
16. Pył zaw. PM2,5
0,000252
0,000634
17. Dwutlenek siarki
0,040263
0,101463
18. Dwutlenek azotu
0,880759
2,219512
19. Tlenek węgla
0,120790
0,304390
Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że
program

nie

uwzględnia

wyniesienia

dynamicznego

przy

emitorach

liniowych

i powierzchniowych, w danych emitora E-ZW.Pilot, w celu uwzględnienia wyniesienia, które
w tym wypadku występuje, dodano tą wysokość (H2 = 4,0 m) do wysokości wylotu powietrza
(H1=12,2 m).
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Emisja z procesów spawania
Główne procesy spawania przebiegać będą na Wydziale Karoserii, gdzie na zrobotyzowanych
stanowiskach w procesach spawania elektrodami, spawania w osłonie gazów ochronnych
metodami MIG (spawania drutem w osłonie gazów obojętnych - argonu) i MAG (spawania
drutem w osłonie gazów aktywnych – CO2), lutowania i zgrzewania elektrooporowego oraz
cięcia plazmowego powstaną gotowe pudła karoserii.
Technologia zakładu pozwala na pełną wymianę procesów produkcyjnych pomiędzy
poszczególnymi zakładami należącymi do koncernu VW, dlatego wyprodukowane pudło
karoserii może być skierowane do dalszego etapu produkcji w macierzystym projektowanym
zakładzie lub wywieziona do innego zewnętrznego zakładu.
Wielkość emisji zanieczyszczeń z procesów spawania elektrodami oraz drutem
spawalniczym w osłonie gazów ochronnych została wyznaczona na podstawie wskaźników
emisji uzyskanych w wyniku badań, a których wyniki zamieszczono w artykule Janiny
Czenczek „Pyły i gazy wydzielające się podczas spawania elektrodami otulonymi
niskostopowymi i niskowęglowymi” ,wyd. Bezpieczeństwo Pracy 10/74 – oraz w artykule
Stefani Machaczek i Macieja Glińskiego „Emisja pyłów i gazów przy spawaniu w osłonie
CO2 i argonu” wyd. Bezpieczeństwo Pracy 2/81.
Do obliczeń użyto średnich wskaźników z wszystkich wyników zamieszczonych w tabelach
ww. artykułów.
Wskaźniki emisji dla zgrzewania elektrooporowego przyjęto na podstawie
wydawnictwa Wydawnictwo Instytut Spawalnictwa Gliwice 2012 pt. „ Zalecenia do
profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników przy zgrzewaniu rezystancyjnym, tarciowym
z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym i wibracyjnym
z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych” dr inż. Jolanta Matusiak, mgr
inż. Joanna Wyciślik, dr Hanna Krztoń, mgr Piotr Szłapa dr Jerzy Szdzuj
Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,
Wskaźniki emisji dla cięcia plazmą przyjęto na podstawie „Katalogu materiałów
spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń” Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
a stosowanych do obliczania emisji we wnioskach o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza dla zakładów VW w Poznaniu i Swarzędzu.
W poniższych tabelach zamieszczone wskaźniki emisji, zużycie poszczególnych
surowców spawalniczych i liczbę procesów przypadającą na jeden pojazd i rok oraz emisję
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Tabela80
Wskaźniki emisji z procesów spawania
l.p. Metoda
spawania
/operacja
Pyłów
[g/kg]
1
2

3

4

Spawanie
elektrodami
elektrooporowe
Spawanie i lutowanie
drutem w osłonie gazów
ochronnych (MIG/MAG)
Zgrzewanie [g/zgrz]
(zgrzewanie
elektrooporowe)
Cięcie plazmą [g/m]

19,1

Wskaźniki emisji
Dwutlenku Tlenku węgla
azotu
[g/kg]
[g/kg]
0,88
0,78

Ozonu
[g/kg]
-

3,94

0,37

2,06

0,11

0,00031

0,000002

0,000035

-

8,52

3,71

-

-

Tabela81
Zużycie materiałów spawalniczych na wydziale budowy karoserii
l.p. Rodzaj
Wielkość
Wielkość
Wielkość zużycia
surowca/operacji
produkcji
zużycia
[szt./h] [sz/rok]
[kg/poj.]
[kg/h]
[Mg/rok]
1. Elektrody spawalnicze
8,0
160,0
800,0
2. Drut
do
spawania
11,0
220,0
1100,0
i lutowania
3. Zgrzeiny
[szt./h] [mln.szt./rok]
20
100 000 [szt.poj.]
10650
213000
1065,0
[m/poj.]
[m/h]
[km/rok]
4. Długość cięcia
70,0
1400,0
7000,0
Wydział Karoserii posiadać będzie scentralizowany układ wentylacyjny (centrale nawiewnowywiewne z systemem filtracji powietrza) do którego podłączone będą odciągi
poszczególnych stanowisk i który zapewni wentylację ogólną oraz technologiczną. Część
ogólną, w każdym z układów stanowić będą kratki wyciągowe rozmieszczone w różnych
miejscach hal, a część technologiczną odciągi miejscowe od stanowisk - połączone kanałami
z kolektorami zbiorczymi, a poprzez nie z wentylatorami i współpracującymi z nimi
wyrzutniami, stanowiącymi emitory zanieczyszczeń.
Układy te wyposażone będą w metalowe filtry kasetonowe EU posiadające 89% skuteczność
zatrzymywania zanieczyszczeń pyłowych. Miejscowo, na poszczególnych operacjach
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technologicznych zastosowano dodatkowo urządzenia i agregaty filtracyjne elektrostatyczne
(np. firmy Nederman lub firmy Herding) zatrzymujące dymy spawalnicze (głównie pyły) ze
skutecznością od 80 do 99,9%. Do obliczeń uciążliwości przyjęto wypadkową redukcję emisji
pyłów na poziomie η=90 % która winna zostać zapewniona z wydziału budowy karoserii.
Wielkość emisji z poszczególnych procesów i operacji oraz emisja łączna godzinowa i roczna
emitowanych zanieczyszczeń przedstawiono poniżej.
Z uwagi na dużą skuteczność urządzeń odpylających do obliczeń uciążliwości pyłu
zawieszonego PM2,5 przyjęto, że stanowi on 100 % pyłu zawieszonego PM 10.
W skład emitowanego pyłu zawieszonego wchodzą metale ciężkie, które posiadają swoje
oddzielne wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U.2010.16.87) które ujęto w obliczeniach.
Tabela 82
Udział metalu ciężkiego w pyle zawieszonym
L. Rodzaj operacji
Udział metalu ciężkiego w pyle zawieszonym
p.
[%]
Żelazo*
Mangan*
Miedź*
Fluor*
Chrom*
1. Spawanie elektrodami
46,0
8,6
7,5
2. Spawanie i lutowanie
56,2
14,1
2,8
9,9
drutem w osłonie
gazów ochronnych
3. Zgrzewanie
31
17,5
4. Cięcie plazmą
70,0
6,0
1,4
*Jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
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Tabela 83
Wielkości emisji z procesów spawania na wydziale budowy karoserii
Wielkość emisji
l.p.
Rodzaj procesu
1. Spawanie elektrodami (spawanie oporowe elektodami)
Spawanie i lutowanie drutem w osłonie gazów ochronnych
2. (szwy uzyskiwane metodą spawania MIG i MAG z udziałem drutu
do lutowania i kap miedzianych)
3. Zgrzewanie [g/zgrz]
4. Cięcie plazmą [g/m]
Łącznie
5.
Wydział Karoserii:
Łącznie
6. Wydział Karoserii po uwzględnieniu redukcji emisji pyłów
z η=90 % :
* pył zawieszy PM2,5 stanowi 100 % pyłu zawieszonego PM 10.

pył zawieszony
dwutlenek azotu
tlenek węgla
ozon
PM10*
[kg/h] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
3,0560 15,2800 0,1408 0,7040 0,1248 0,6240

0,8668 4,3340 0,0814 0,4070 0,4532
0,0660 0,3302 0,0004 0,0021 0,0075
11,9280 59,6400 5,1940 25,9700

2,2660
0,0373

0,0242

0,1210

15,9168 79,5842 5,4166 27,0831 0,5855

2,9273

0,0242

0,1210

1,5917

2,9273

0,0242

0,1210

7,95842 5,4166 27,0831 0,5855
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Tabela 84
Wielkość emisji metali z procesów spawania na wydziale budowy karoserii
Emisja pyłu zawieszonego

l.p.

Rodzaj prowadzonego
procesu
spawania
Wydział Karoserii

przed odpylaczem

po redukcji
w urządzeniach
odpylających ze
skutecznością
η=90%

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

Rodzaj metalu zawartego w pyle zawieszonym
Żelazo
udział
metalu
w pyle
[%]

Emisja

[kg/h]

Miedź

Mangan
udział
metalu
w pyle

Emisja

[Mg/rok]

[%]

[kg/h]

[Mg/rok]

1.

Spawanie elektrodami

3,056

15,280

0,306

1,528

46,00% 0,141

0,703

8,60%

0,026

0,131

2.

Spawanie i lutowanie drutem
w osłonie gazów ochronnych

0,867

4,334

0,087

0,433

56,20% 0,049

0,244

14,10% 0,012

0,061

3.
4.
5.

Zgrzewanie
Cięcie plazmą
Łącznie Wydział Karoserii:

0,066
11,928
15,917

0,330
59,640
79,584

0,007
1,193
1,592

0,033
5,964
7,958

31,00% 0,002
70,00% 0,835
1,026

0,010
4,175
5,131

17,50% 0,001
6,00% 0,072
0,111

0,006
0,358
0,556

udział
metalu
w pyle
[%]

2,80%

Fluor

Emisja

udział
metalu
w pyle

Chrom

Emisja

[kg/h]

[Mg/rok]

[%]

[kg/h]

[Mg/rok]

0,000

0,000

7,50%

0,023

0,115

0,002

0,012

0,000

0,000

0,000
0,000
0,002

0,000
0,000
0,012

0,000
0,000
0,023

0,000
0,000
0,115

udział
metalu
w pyle
[%]

Emisja

[kg/h]

[Mg/rok]

0,000

0,000

9,90%

0,009

0,043

1,40%

0,000
0,017
0,025

0,000
0,083
0,126
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Do obliczeń uciążliwości emisji ze stanowisk spawalniczych przyjęto zastępczy emitor
powierzchniowy odpowiadający w zarysie rzutowi dachu wydziału budowy karoserii.
Charakterystyka emitora procesów spawalniczych Wydziału Karoserii Emitor E-ZW.Kar
−

wysokość

H = 26 m

−

powierzchnia

F = 361m x 265 m

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

typ wylotu

zadaszony

−

czas pracy

6 440 h/rok

Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że
program

nie

uwzględnia

wyniesienia

dynamicznego

przy

emitorach

liniowych

i powierzchniowych, w danych emitora E-ZW.Kar, w celu uwzględnienia wyniesienia, które
w tym wypadku występuje, dodano tą wysokość (H2 = 4,0 m) do wysokości wylotu powietrza
(H1=22,0 m).

Hala pilotażowa (pilothala) w budynku wielofunkcyjnym
W hali pilotażowej zlokalizowanej w budynku wielofunkcyjnym prowadzone będą
analogiczne procesy spawalnicze jak na wydziale budowy karoserii, jednak w dużo mniejszej
skali sięgającej zaledwie 0,1 % zużycia materiałów spawalniczych wydziału budowy
karoserii. Procesy te będą prowadzone podczas budowy testowych i prototypowych karoserii.
Wielkość emisji zanieczyszczeń z procesów spawania w hali pilotażowej została wyznaczona
analogicznie do emisji z wydziału budowy karoserii.
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Tabela 85
Zużycie materiałów spawalniczych w hali pilotażowej
l.p. Rodzaj surowca/operacji
Wielkość zużycia

1.
2.
3.

Elektrody spawalnicze
Drut do spawania i lutowania
Zgrzeiny

4.

Długość cięcia

[kg/h]
[Mg/rok]
0,160
0,800
0,220
1,100
[szt./h] [mlnszt./rok]
213,00
1,065
[m/h]
[km/rok]
1,400
7,000

Hala pilotażowa posiadać będzie 3 centralne układy wentylacyjne (centrale nawiewnowywiewne z systemem filtracji powietrza), który zapewni wentylację ogólną oraz
technologiczną.
Układy te wyposażone będą w metalowe filtry kasetonowe EU posiadające 89% skuteczność
zatrzymywania zanieczyszczeń pyłowych. Miejscowo, na poszczególnych operacjach
technologicznych zastosowano dodatkowo urządzenia i agregaty filtracyjne elektrostatyczne
(np. firmy Nederman lub firmy Herding) zatrzymujące dymy spawalnicze (głównie pyły) ze
skutecznością od 80 do 99,9%.
Do obliczeń uciążliwości przyjęto wypadkową redukcję emisji pyłów na poziomie η=90 %
Z uwagi na dużą skuteczność urządzeń odpylających do obliczeń uciążliwości pyłu
zawieszonego PM2,5 przyjęto, że stanowi on 100 % pyłu zawieszonego PM 10.
Podobnie jak na wydziale budowy karoserii, w emitowanym pyle są wprowadzane do
powietrza również metale, których emisja procentowo odpowiada emisji na wydziale budowy
karoserii, a emisja ilościowa zawarta jest w poniższych tabelach.
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Tabela 86
Wielkość emisji z poszczególnych procesów i operacji oraz emisja łączna godzinowa i roczna emitowanych zanieczyszczeń z hali pilotażowej :
l.p.
Rodzaj procesu
Wielkość emisji
pył zawieszony PM10*
dwutlenek azotu
tlenek węgla
ozon
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
[kg/h]
[Mg/rok]
1. Spawanie elektrodami
0,00306
0,01528
0,00014
0,00070
0,00012
0,00062
Spawanie i lutowanie drutem
2.
0,00087
0,00433
0,00008
0,00041
0,00045
0,00227
0,00002
0,00012
w osłonie gazów ochronnych
3. Zgrzewanie [g/zgrz]
0,00007
0,00033
0,00000
0,00000
0,00001
0,00004
4. Cięcie plazmą [g/m]
0,01193
0,05964
0,00519
0,02597
5. Łącznie Wydział Karoserii
0,01592
0,07958
0,00542
0,02708
0,00059
0,00293
0,00002
0,00012
Łącznie Wydział Pilotażu
0,00159
0,00796
0,00542
0,02708
0,00059
0,00293
0,00002
0,00012
η=90%
* pył zawieszy PM2,5 stanowi 100 % pyłu zawieszonego PM 10.
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Tabela 87
Emisja metali z hali pilotażowej

l.p.

Rodzaj prowadzonego procesu spawania
- Wydział Pilotażowy

Emisja pyłu zawieszonego
po redukcji
w urządzeniach odpylających
ze skutecznością η=90%
przed odpylaczem
0,10

1.
2.
3.
4.
5.

Spawanie elektrodami
Spawanie i lutowanie drutem
w osłonie gazów ochronnych
Zgrzewanie
Cięcie plazmą
Łącznie Wydział Pilotażowy:

Rodzaj metalu zawartego w pyle zawieszonym
Żelazo

udział metalu
w pyle
[Mg/rok]
[%]
0,002
46,00%

Mangan
Emisja

[kg/h]
0,0001

udział metalu
w pyle
[Mg/rok]
[%]
0,0007
8,60%

[kg/h]
0,00306

[Mg/rok]
0,01528

[kg/h]
0,000

0,00087

0,00433

0,000

0,000

56,20%

0,0000

0,0002

0,00007
0,01193
0,01593

0,00033
0,05964
0,07958

0,000
0,001
0,00159

0,000
0,006
0,00796

31,00%
70,00%

0,0000
0,0008
0,00103

0,0000
0,0042
0,00513

Emisja
[kg/h]
0,00003

[Mg/rok]
0,00013

14,10%

0,00001

0,00006

17,50%
6,00%

0,00000
0,00007
0,00011

0,00001
0,00036
0,00056

Tabela 87 c.d.
Emisja metali z hali pilotażowej

l.p.

Rodzaj prowadzonego procesu spawania
- Wydział Pilotażowy

Emisja pyłu zawieszonego
po redukcji
w urządzeniach
odpylających ze
skutecznością η=90%
przed odpylaczem
0,10
[kg/h]

1.
2.
3.
4.
5.

Spawanie elektrodami(spawanie oporowe
elektodami)
Spawanie i lutowanie drutem w osłonie gazów
ochronnych
Zgrzewanie [g/zgrz]
Cięcie plazmą [g/m]
Łącznie Wydział Karoserii:

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

0,00306

0,01528

0,000

0,002

0,00087

0,00433

0,000

0,000

0,00007
0,01193
0,01593

0,00033
0,05964
0,07958

0,000
0,001
0,00159

0,000
0,006
0,00796

Rodzaj metalu zawartego w pyle zawieszonym
Miedź
udział
metalu
w pyle
[%]

2,80%

Fluor

Emisja
[kg/h]

[Mg/rok]

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

udział
metalu
w pyle
[%]
7,50%

Chrom

Emisja
[kg/h]

[Mg/rok]

0,00002

0,00011

0,00001

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00001

0,00000
0,00000
0,00002

0,00000
0,00000
0,00011

udział
metalu
w pyle
[%]

Emisja
[kg/h]

[Mg/rok]

0,00000

0,00000

9,90%

0,00001

0,00004

1,40%

0,00000
0,00002
0,00003

0,00000
0,00008
0,00013
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Do obliczeń uciążliwości emisji ze stanowisk spawalniczych przyjęto zastępczy emitor
powierzchniowy odpowiadający w zarysie rzutowi dachu Wydziału Pilotażowego.

Charakterystyka emitora procesów spawalniczych hali pilotażowej – Emitor E-ZW.Pilot
−

wysokość

H = 16,2 m

−

powierzchnia

F = 361m x 265 m

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

typ wylotu

pionowy, otwarty

−

czas pracy

6 440 h/rok

(12,2 m + 4,0 m)

Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że
program

nie

uwzględnia

wyniesienia

dynamicznego

przy

emitorach

liniowych

i powierzchniowych, w danych emitora E-ZW.Pilot, w celu uwzględnienia wyniesienia, które
w tym wypadku występuje, dodano tą wysokość (H2 = 4,0 m) do wysokości wylotu powietrza
(H1=12,2 m).
Ładownie wózków akumulatorowych
Pojazdy akumulatorowe w całkowitej liczbie około 135 szt. będą ładowane na terenie fabryki
w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach na wydziale montażu i budowy karoserii, oraz w
hali centrum dostaw i magazynowania, a także w budynku BUS i hali pilotażowej. W
wydziale montażu przewiduje się w pomieszczeniu około 50 stacji ładowania akumulatorów,
w wydziale karoserii zakłada się dwa pomieszczenia, każde z około 50 stacjami ładowania
akumulatorów, dodatkowo w hali centrum dostaw i magazynowania przewidziano około 50
stacji ładowania akumulatorów (rezerwa). W budynku BUS przewiduje się 2 stacje ładowania
a budynku pilotażowym około 50.
Pomieszczenia posiadać będą mechaniczną wentylację wyciągową i naturalną wentylację
nawiewną.
Bateria zawierająca 12 ogniw (w zależności od typu) będzie z wózka wymontowywana i
stawiana w pobliżu jednego z wolnych prostowników.
Po podłączeniu wyczerpanej baterii, na wózek montowana jest bateria, która została
naładowana.
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Proces dla jednego wózka powtarzany jest jeden raz na dobę.
Z uwagi, że podstawowym gazem wydobywającym się podczas procesu ładowania baterii
kwasowych jest wodór, który w mieszaninie z powietrzem może tworzyć mieszankę
wybuchową pomieszczenie posiadać będzie mechaniczną wentylację wywiewną z wyciągami
umieszczonymi zarówno w dolnej części pomieszczenia, jak i przede wszystkich w górnej
części (wodór jest lżejszy od powietrza).
Obok wydzielającego się wodoru z elektrolitu wydobywają się opary kwasu siarkowego
jednak z uwagi na fakt, że obecnie stosowane baterie są bateriami zamkniętymi są to ilości
śladowe.
W pomieszczeniach ładowane będą zestawy baterii trakcyjnych 12 ogniwowe, 24Voltowe,
o pojemności około 450 Ah
W zakładzie znajdować się będzie łącznie około 252 stacji ładowania.
Każda z baterii ładowana będzie 2 razy na dobę po 8 h.
Do obliczeń maksymalnej emisji godzinowej zakłada się, że każda ze 252 stacji jest w trakcie
ładowania.
Emisja kwasu siarkowego obliczona wg "Metody prognozowania emisji kwasu siarkowego
i wodoru z akumulatorów w trakcie ładowania" - dr K. Beneczek, prace CIOP nr 170/I 1990 r.
wynosi:
E = 0,513 x n x I
E - emisja kwasu siarkowego w [mg/h]
n - ilość ogniw ładowanych w ciągu godziny
n = 252 baterii x 12 ogniw = 3024 ogniw
I - prąd ładowania w [A] = 16 A
E = 0,513 x 3024 ogniw x 16 A = 24 821 mg/h = 24,82 g/h = 0,0248 kg/h
Emisja roczna wynosi:
Ea

=

0,513

x

16 A

x

[135

ogniw

x

8

h/dobę

x

2]

x

260

dni/rok

=

= 8,208 x 2160 x 260 = 4 609 613 mg/rok = 0,0046 Mg/rok
Opary odciągane z pomieszczeń ładowania baterii akumulatorowych wydalane będą poprzez
emitory na dach hal.
Z uwagi na śladowe ilości emisji kwasu siarkowego z wszystkich 252 stacji i warunków
wprowadzania jego do powietrza (emisja z wysokich emitorów umieszczonych na dachach
hal) jego emisja w obliczeniach została uwzględniona w jednym emitorze zastępczym
usytuowanym na dachu budynku centrum dostaw.
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Do obliczeń uciążliwości emisji z wszystkich stanowisk ładowania przyjęto zastępczy emitor
umiejscowiony w hali centrum dostaw i magazynowania – Emitor E-Zakum.
Charakterystyka emitora procesów ładowania akumulatorów Emitor E-Zakum
−

wysokość

H = 17 m

−

powierzchnia

D=

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

typ wylotu

pionowy, otwarty

−

czas pracy

6 440 h/rok

Charakterystyka emisji z procesów magazynowania i dystrybucji paliw
Stacja paliw prowadząc magazynowanie i dystrybucję paliw płynnych, będzie w określonych
momentach źródłem emisji technologicznej mieszaniny węglowodorów do atmosfery.
Emisja tego rodzaju wiązać się będzie z uwalnianiem do atmosfery śladowych ilości
zanieczyszczeń

gazowych

(przede

wszystkim

par

węglowodorów

alifatycznych)

generowanych głównie podczas procesów przeładunku paliwa z cystern do zbiorników
magazynowych oraz przy napełnianiu baków wyprodukowanych pojazdów.
Ze względu na fakt, że nowe pojazdy będą w przeważającej większości wyposażone w silniki
wysokoprężne obliczenia uciążliwości przeprowadzono dla obrotu olejem napędowym.
W procesach obrotu olejem napędowym, to jest podczas przyjmowania paliwa do zbiorników
magazynowych oraz podczas napełniania baków wyprodukowanych pojazdów głównie do
atmosfery uwalnianie są węglowodory alifatyczne.
Z danych technicznych i technologicznych wynika, że źródłami emisji do powietrza na stacji
paliw będą:
- zawory oddechowe zbiorników magazynowych
Emisja tego rodzaju występuje podczas napełniania zbiornika podziemnego paliwami i
zachodzi wskutek wypierania mieszanki oparów paliwa (w tym wypadku oleju
napędowego).
W przypadku napełniania zbiorników ON nie jest stosowana hermetyzacja „dużego
oddechu”, jest ona niewymagalna przepisami i niecelowa ze względu na minimalną
lotność tego paliwa. Inne możliwe emisje z tego źródła to tak zwany „mały oddech”
następujący na skutek różnic temperatur lub ciśnienia, czy emisje w sytuacjach
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awaryjnych nagłego wzrostu ciśnienia w zbiorniku są one jednak śladowe i
zaniedbywane i trudne do oszacowania.
Emisja na skutek „małego oddechu” wynika głównie z dobowych wahań temperatury,
które w przypadku zbiorników podziemnych są pomijalnie małe już bowiem na
głębokości 0,5 m ppt amplituda dobowych wahań temperatury jest bliska 0°C, a
zbiorniki leżą zwykle na głębokości 1 m ppt lub głębiej. "mały oddech" można uznać
za mało istotny.
W przypadku zbiorników benzyn, w wyniku zastosowanej, wymaganej (zgodnie z §
97 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z póź. zm.)
hermetyzacji procesu napełniania emisja ta będzie skutecznie ograniczana,
(skuteczność operacji to ok. 99 %). Stosowana hermetyzacja polega na zasadzie
wahadła gazowego, gdzie następuje przemieszczanie mieszaniny powietrze-pary
benzyny z podziemnego zbiornika napełnianego do opróżnianego, czyli cysterny, skąd
może dochodzić jedynie do szczątkowej emisji.
- otwory wlewowe baków wyprodukowanych pojazdów
Emisja

następuje

podczas

tankowania

na

skutek

wypierania

mieszaniny

węglowodorów gazowych i powietrza przez nalewane paliwo.
W przypadku tankowania oleju napędowego nie ma wymogu stosowania pistoletów
z odsysaniem par paliwa i z tego tytułu śladowe ilości oparów paliwa będzie
przedostawała się do hali a stąd wentylacją mechaniczną będzie wprowadzana do
powietrza poprzez wyrzutnie usytuowane na dachu hali.
W przypadku tankowania benzyn, to zgodnie z wymogami (zgodnie z § 97 ust 1 pkt 5
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z póź. zm.) operacja ta będzie
hermetyzowana (skuteczność operacji to ok. 95 %) na zasadzie odsysania tych par do
jednej z komór zbiornika benzyn.
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Jako kluczowa dla pracy stacji paliw uznać można emisję par węglowodorów następującą
przez maszty wydechowe zbiornika magazynowego przy napełnianiu go olejem napędowym
z cysterny dowożącej tzw. "duży oddech" – następujący bez hermetyzacji – emisja następuje
zadaszonym emitorem o wysokości 4 m n.p.t. i średnicy 0,05 m – Emitor E-Spal.
Emitor stanowi zakończenie rur odpowietrzających komory zbiornika zawierających olej
napędowy (§ 111 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z póź. zm.) dopuszcza łączenie rur
odpowietrzających od kilku komór)
Emitor wydalać będzie opary paliwa wypychane podczas przyjmowania ON z autocysterny
do komór zbiornika.
Roczny obrót oleju napędowego stacji paliw wynosić będzie 1 500 000 dm3 (15 dm3/poj. x
100 000 poj./rok) = 1 500 m3 dla samochodów nowych i około 760 000 dm3 dla pojazdów
służbowych zakładu, czyli łącznie 2 260 m3/rok.
Jednorazowa maksymalna dostawa paliwa (jednego typu) autocysterną wynosić będzie około
25 m3, a czas jej opróżniania wynosi około 30 minut, tj. 1800 s.
Maksymalną emisję oparów węglowodorów obliczono posługując się

normami

dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych zamieszczonych w Załączniku nr 4 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (t.j.
Dz.U.2013.166),
Dla oleju napędowego ubytki te, zarówno powstające w czasie przyjęcia paliw ciekłych do
magazynu jak i w czasie wydawania paliw ciekłych z magazynu wynoszą 0,04 %, wobec
czego emisja węglowodorów alifatycznych godzinowa i roczna wyniesie:
Maszt odpowietrzający
Eh = 25 m3 x 0,85 kg/m3 x 0,0004 kg/kg= g/napeł. = 0,0085 kg/h
Ea = 2260 m3 x 0,85 kg/m3 x 0,0004 kg/kg = 0,000768 Mg/rok
Do emisji rocznej należy dodać emisję, która będzie miała miejsce przy tankowaniu pojazdów
służbowych.
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Emisja ta wyniesie:
Ea = 760 m3 x 0,85 kg/m3 x 0,0004 kg/kg = 0,000258 Mg/rok
wobec powyższego łączna emisja roczna wyniesie:
Ea = 0,000768 Mg/rok + 0,000258 Mg/rok = 0,001026 Mg/rok

Emisja wydalana będzie emitorem E- Spal o następującej charakterystyce:
−

Wysokość emitora

H = 4,0 m

−

Średnica wylotowa

D = 0,05 m

−

Prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

Czas pracy

t = 45 h/rok (napełnianie zbiorników) +317 (tankowanie) = 362 h/rok

Emisja podczas napełniania baków pojazdów nowych
Eh = 0,015 m3 x 20 poj./h x 0,85 kg/m3 x 0,0004 kg/kg = 0,00012 kg/h
Ea = 1500 m3 x 0,85 kg/m3 x 0,0004 kg/kg = 0,00051 Mg/rok

Emisja wydalana będzie emitorem E-Znap umieszczonym na dachu hali montażu o
następującej charakterystyce:
−

Wysokość emitora

H = 17,3 m

−

Średnica wylotowa

D = 0,5 m

−

Prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

Czas pracy

t = 5850 h/rok

Charakterystyka emisji z pojazdów nowo wyprodukowanych na hali montażu i finiszu
Emisja spalin związana z pracą silników wyprodukowanych samochodów będzie miała
miejsce w następujących etapach produkcji:
−

stanowiska prób

praca silnika około 1 minut/sam.

−

przejazd w hali montażu

praca silnika około 5 minut/sam.

Charakterystyka emisji ze stanowisk prób silników nowych pojazdów
Każdy z nowo wyprodukowanych pojazdów będzie podlegał próbom sprawdzającym i
regulacjom na stanowiskach hamowania w kabinach rolkowych. Proces ten będzie źródłem
242

emisji spalin samochodowych. Do obliczeń przyjęto 100% udział produkcji samochodów z
silnikiem wysokoprężnym.
Czas trwania emisji spalin z pojedynczego pojazdu, w trakcie przebywania pojazdów na
stanowisku, wynosić będzie około 1 minut.
Rocznie próbom poddawane będzie 100 000 pojazdów na rok, a średnio na godzinie przypada
17 sprawdzanych pojazdów (przy 5850 h/rok – 22,5 h/d x 260 dni). Do obliczeń przyjęto
uruchomienie 20 poj./h tak jak przewiduje program produkcyjny.
Wskaźniki emisji dla pojazdów obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/km
w normie EURO 6 (obowiązującej dla pojazdów dostawczych wyprodukowanych po roku
2015) na emisje wyrażone w g/kg spalanego paliwa.
Normy EURO 6 dla pojazdów dostawczych z zapłonem samoczynnym wynoszą:
−

pył

0,005 g/km

−

NO2

0,125 g/km,

−

CO

0,74 g/km,

−

węglowodory

−

w tym

−

węglow. alifat.

0,072 g/km (80,0 % sumarycznych węglowodorów),

−

węglow. aromat.

0,018 g/km (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

0,09 g/km,

Po przeliczeniu ww. norm współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:
Samochody dostawcze z zapłonem samoczynnym:
−

pył

0,053 g/kg,

−

SO2

0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej
zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),

−

NO2

1,34 g/kg,

−

CO

7,9 g/kg,

−

węglowodory alifat.

0,77 g/kg,

−

węglowodory aromat.

0,193 g/kg.

Mechanizm przeliczenia dla pojazdów spalających ON, na przykładzie NO2 przedstawiał się
następująco:
0,125 g/km – wskaźnik normy,
0,0935 kg/km

- zużycie paliwa na jeden kilometr

0,125 : 0,0935 = 1,34 g/km x km/kg = 1,34 g/kg.
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Do obliczeń zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że samochody spalają średnio 9,35 kg
(11,0 dm3) ON na100 km.
Przy powyższych założeniach ilość spalanego paliwa i emisja zanieczyszczeń z terenu
przedsięwzięcia odpowiednio wyniesie:
- w godzinie przez 20 pojazdów:
20 poj. x 9,35 kg/h x 1min/60 min = 3,1 kg/h
- na rok przez 100 000 pojazdów:
100 000 poj. x 9,35 kg/h x 1min/60 min = 15,6 Mg/rok
W poniższej tabeli przedstawiono obliczone wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych
podczas prób silnika.
Tabela 88
Wielkość emisji ze stanowisk prób silników w kabinach rolkowych
Emisja spalin ze stanowisk prób
Wskaźnik
Zużycie
Wielkość emisji
Substancja
emisji
paliwa
kg/h Mg/rok
g/s
kg/h
Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,053
3,10 15,60
0,00005 0,00016
0,00083
Pył zawieszony PM2,5
0,049
3,10 15,60
0,00004 0,00015
0,00076
Dwutlenek siarki
0,02
3,10 15,60
0,00002 0,00006
0,00031
Dwutlenek azotu
1,34
3,10 15,60
0,00115 0,00415
0,02090
Tlenek węgla
7,90
3,10 15,60
0,00680 0,02449
0,12324
Węglowodory alifatyczne
0,77
3,10 15,60
0,00066 0,00239
0,01201
Węglowodory aromatyczne 0,193
3,10 15,60
0,00017 0,00060
0,00301
Razem:
0,00885 0,03186
0,16031
Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 (92 %) przyjęto na podstawie CEIDARS
(California Emission Inventory Development and Reporting System) Californijskiej Agencji Ochrony
Środowiska.

Spaliny ze stanowisk prób wraz z odciąganym powietrzem wydalane będą wyrzutnią pionową
umieszczoną na dachu hali
Charakterystyka Emitora E-Zham
wysokość emitora

H=

17,3 m

średnica wylotowa

D=

1,5 m

ilość odciąganego powietrza V=

75 000 m3/h

prędkość wylotowa

v=

11,8 m/s

typ wyrzutni

otwarta, pionowa

czas pracy

5850 h/rok
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Charakterystyka emisji z poruszania się pojazdów na wydziale montażu
Czas trwania emisji spalin z pojedynczego pojazdu, w trakcie przebywania pojazdów na
wydziale, wynosić będzie około 5 minut. Do obliczeń przyjmuje się roczny ruch 100 000
pojazdów, a w ciągu godziny 20 poj./h. Przy powyższych założeniach ilość spalanego paliwa
i emisja zanieczyszczeń z terenu przedsięwzięcia odpowiednio wyniesie:
- w najbardziej niekorzystnej godzinie przez 20 pojazdów:
20 poj. x 9,35 kg/h x 5min/60 min = 15,6 kg/h
- na rok przez 100 000 pojazdów:
100 000 poj. x 9,35 kg/h x 5min/60 min = 77,9 Mg/rok
W poniższej tabeli przedstawiono obliczone wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych
podczas ruchu pojazdów na terenie hali montażu.
Tabela 89
Wielkość emisji z poruszających się pojazdów na wydziale montażu
Ruch pojazdów na wydziale montażu
Wskaźnik
Zużycie paliwa
Wielkość emisji
Substancja
emisji
kg/h
Mg/rok g/s
kg/h
Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,053
15,60 77,90
0,00023 0,00083
0,00413
Pył zawieszony PM2,5
0,049
15,60 77,90
0,00021 0,00076
0,00380
Dwutlenek siarki
0,02
15,60 77,90
0,00009 0,00031
0,00156
Dwutlenek azotu
1,34
15,60 77,90
0,00581 0,02090
0,10439
Tlenek węgla
7,90
15,60 77,90
0,03423 0,12324
0,61541
Węglowodory alifatyczne
0,77
15,60 77,90
0,00334 0,01201
0,05998
Węglowodory aromatyczne 0,193
15,60 77,90
0,00084 0,00301
0,01503
Razem:
0,04453 0,16031
0,80050
Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 (92 %) przyjęto na podstawie CEIDARS
(California Emission Inventory Development and Reporting System) Californijskiej Agencji Ochrony
Środowiska.

Spaliny wraz z odciąganym powietrzem wydalane będą ogólną wentylacją hali. Dla potrzeb
obliczeniowych przyjęto jeden emitor zastępczy.
Charakterystyka Emitora E-ZM.poj
wysokość emitora

H=

17,3 m

średnica wylotowa

D=

1,5 m

ilość odciąganego powietrza V=

75 000 m3/h

prędkość wylotowa

11,8 m/s

v=
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typ wyrzutni

otwarta, pionowa

czas pracy

5 850 h/rok

Charakterystyka emisji niezorganizowanej związanej z ruchem pojazdów na terenie
inwestycji
Emisja niezorganizowana spalin samochodowych z terenu projektowanej inwestycji związana
będzie z ruchem następujących pojazdów spalinowych poruszających się na terenie
projektowanego zakładu:
− ruch pojazdów ciężarowych dostarczających surowce i materiały do produkcji oraz
odbierających wyprodukowane pojazdy – w obliczeniach ujęty jako Emitor E-Zcięż;
− ruch pojazdów osobowych zakładowych, klientów i gości - w obliczeniach ujęty jako
Emitor E-Zosob;
− ruch lokomotywy manewrowej składów kolejowych odbierających wyprodukowane
pojazdy - w obliczeniach ujęty jako Emitor E-Zlok;
− ruch wózków widłowych na poszczególnych wydziałach - w obliczeniach ujęty jako
Emitor E-Zwid
− ruch nowo wyprodukowanych pojazdów - w obliczeniach ujęty jako Emitor E-Ztest
(ruch na torze testów) i E-Znow (ruch do placu Outbound)

Charakterystyka emisji związanej z ruchem pojazdów ciężarowych na terenie inwestycji
Pojazdami ciężarowymi poruszającymi się po projektowanym terenie będą pojazdy związane
z dostawą surowców .
Szacuje się, że dzienny ruch pojazdów ciężarowych będzie wynosił 332 pojazdy,
a rocznie 86 320 pojazdów(332 poj./dobę x 260 dni/rok).
Pojazdy na terenie projektowanego zakładu przejadą różne odcinki dróg w zależności od
obsługiwanego rejonu zakładu. Podział ilości pojazdów w zależności od przebytej trasy
(w jedną stronę) przedstawia się następująco:
40 pojazdów do Wydziału Montażu – strona zachodnia

- przejedzie trasę 1350 m,

88 pojazdów do Magazynu

- przejedzie trasę 750 m,

i Centrum Dostaw

30 pojazdów do Wydziału Montażu – strona wschodnia

- przejedzie trasę 900 m,

74 pojazdów do Wydziału Karoserii

- przejedzie trasę 1000 m,

100 pojazdów do placu Outbound

- przejedzie trasę 1850 m.
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Do obliczeń zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że pojazd ciężarowy spala średnio 30
kg ON/100 km (0,30 g/m) i że w najbardziej niekorzystnej godzinie dnia pojazd wjedzie
i opuści teren zakładu.
Przy podanych liczbach przejazdów spalana będzie następująca ilość oleju napędowego:
na najbardziej niekorzystną godzinę przez 20 pojazdów:
20 poj./h x {[(40 x 1 350) + (88 x 750) + (30 x 900) + (74 x 1000) + (100 x 1 850)] /332}
x 2 x 0,3 g/m
= 20 poj./h x {[(54 000 + 66 000 + 27 000 + 74 000 + 185 000)] / 332} x 2 x 0,3 g/m =
= 20 poj./h x [(406 000 / 332] x 2 x 0,3 g/m = 20 poj./h x 1 223 x 2 x 0,3 g/m =
= 20 poj./h x 2 446 m/poj. x 0,3 g/m = 14 676 g/h = 14,68 kg/h
Do łącznej trasy przejechanej przez 20 pojazdów w ciągu godziny posłużono się obliczeniem
średnioważonej trasy przejechanej przez pojazdy kierujące się do poszczególnych wydziałów
zakładu.
Średnioważona trasa przejechana w jedną stronę przez pojedynczy pojazd wyniesie 1223 m
na rok przez 86 320 pojazdów:

[(40 x 1 350) + (88 x 750) + (30 x 900) + (74 x 1000) + (100 x 1 850)]
x 2 x 0,3 g/m x 260 dni/rok =
=[(54 000 + 66 000 + 27 000 + 74 000 + 185 000)] x 2 x 0,3 g/m x 260 dni/rok =
= 406 000 x 2 x 0,3 g/m x 260 dni/rok = 812 000 x 0,3 g/m x 260 dni/rok =
= 63 336 kg/rok = 63,34 Mg/rok
Wskaźniki emisji obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/kWh w normie
EURO 3 (obowiązującej dla pojazdów ciężarowych od roku 2000) na emisje wyrażone
w g/kg spalanego paliwa, przy założeniu, że obecne silniki wysokoprężne spalają średnio
200 g paliwa/kWh.
Normy EURO 3 dla pojazdów ciężarowych wynoszą:
− pył

0,13 g/kWh,

− NO2

5,0 g/kWh,

− CO

2,1 g/kWh,

− węglowodory

0,66 g/kWh,
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− w tym:
− węglow. alifat.
− węglow. aromat.

0,53 g/kWh (80,0 % sumarycznych węglowodorów),
0,13 g/kWh (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

Dla nowych pojazdów ciężarowych obecnie obowiązująca norma EURO 4 jest jeszcze
bardziej rygorystyczna i dla tlenków azotu wynosi np. 3,5 g/kWh, ale w obliczeniach przyjęto
wskaźniki zwiększone dla pojazdów starszych, które mogą być jeszcze eksploatowane .
Po przeliczeniu ww. normy współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa
wynoszą:
−

pył

−

SO2 0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej zawartości

−

siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),

−

NO2

25,0 g/kg,

−

CO

10,5 g/kg,

−

węglow. alifat.

2,65 g/kg,

−

węglow. aromat.

0,65 g/kg,

0,65 g/kg.

Wskaźniki emisji wyrażone w [g/kWh] przeliczono na wskaźniki wyrażone w [g/kg] stosując
prostą zasadę proporcji:
jeżeli np. dla NO2
wskaźnik emisji wynosi

5 [g/kWh]

wskaźnik spalania paliwa wynosi

200 [g/kWh]

to

jest

znaczy,

że

emitowane

5g

NO2

na

200 g

spalonego

paliwa,

a na 1 kg (1000 g) emitowanych jest:
5 x 5 g = 25 g NO2/kg spalonego paliwa
W ten sam sposób przeliczono wskaźniki dla pozostałych substancji.
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Tabela 90
Wielkość emisji z pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie projektowanego
przedsięwzięcia
Pojazdy ciężarowe
Wskaźnik
Zużycie paliwa
Substancja
emisji
kg/h Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,65
14,68 63,34
Pył zawieszony PM2,5
0,60
14,68 63,34
Dwutlenek siarki
0,02
14,68 63,34
Dwutlenek azotu
25,00
14,68 63,34
Tlenek węgla
10,50
14,68 63,34
Węglowodory alifatyczne 2,65
14,68 63,34
Węglowodory aromatyczne 0,65
14,68 63,34
Razem

Wielkość emisji
g/s
0,0026506
0,0024385
0,0000816
0,1019444
0,0428167
0,0108061
0,0026506
0,0026506

kg/h
0,0095420
0,0087786
0,0002936
0,3670000
0,1541400
0,0389020
0,0095420
0,0095420

Mg/rok
0,0411710
0,0378773
0,0012668
1,5835000
0,6650700
0,1678510
0,0411710
0,0411710

Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 (92 %) przyjęto na
podstawie CEIDARS (California Emission Inventory Development and Reporting System)
Californijskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Do obliczeń uciążliwości emisji z ruchu pojazdów ciężarowych przyjęto zastępczy emitor
liniowy – Emitor E-Zcięż.
Charakterystyka emitora liniowego E-Zcięż
−

wysokość

H = 0,5 m

−

powierzchnia

D = 0,07

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

typ wylotu

poziomy

−

czas pracy

6 440 h/rok

Charakterystyka emisji związanej z ruchem pojazdów osobowych na terenie inwestycji
Na terenie WSAG zostanie zorganizowany parking dla samochodów osobowych i rowerowy
przy zachodniej granicy terenu VW. Parking ten będzie wykorzystywany między innymi
przez pracowników VW jak i innych zakładów strefy. Ponieważ realizacja tego parkingu nie
jest związana bezpośrednio z zakładem VW (parking nie objęty wnioskiem o wydanie
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przedmiotowej decyzji środowiskowej) i jest on przeznaczony do obsługi całego WSAG nie
ujęto go w obliczeniach. Na terenie zakładu VW przewiduje się ruch pojazdów służbowych
pracowników. Ponadto przewiduje się w ciągu dnia ruch około 500 pojazdów osobowych
gości i firm zewnętrznych. Przy każdym budynku produkcyjnym zlokalizowany będzie
parking dla pojazdów osobowych.
Schemat ruchu pojazdów osobowych na terenie zakładu przy uwzględnieniu poszczególnych
działów (budynków) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 91
Schemat ruchu pojazdów osobowych
Ilość pojazdów w ciągu
dnia
Lp
.

Wydział

Magazyn i
Centrum
dostaw
Karoseria
Lakiernia
Montaż
Prototypy
Zapewnienie
jakości
SUMA:

1
2
3
4
5
6
7

pracownikó
w

gości

Łączna
ilość
pojazdów
w ciągu
dnia

Ilość
pojazdów
w ciągu
najbardziej
niekorzystn
ej godziny

Długość
przejechane
go odcinka
drogi

50

130

180

13

900

50
50
15
10

130
130
50
30

180
180
65
40

13
13
8
4

1 000
1 350
1 350
1 300

10

30

40

4

1 300

185

500

685

55

-

Do obliczeń zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że samochody osobowe spalają średnio
7,5 kg (10 dm3) benzyny oraz 6,8 kg (8,0 dm3) ON na100 km.
Wskaźniki dla pojazdów obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/km
w normie EURO 3 (obowiązującej dla pojazdów osobowych od roku 2000) na emisje
wyrażone w g/kg spalanego paliwa.
Normy EURO 3 dla pojazdów osobowych z zapłonem iskrowym wynoszą:
−

pył

0,00

−

NO2

0,15 g/km,

−

CO

2,3 g/km,
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−

węglowodory

−

w tym:

−

węglow. alifat.

0,16 g/km (80,0 % sumarycznych węglowodorów),

−

węglow. aromat.

0,04 g/km (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

0,20 g/km,

Normy EURO 3 dla pojazdów osobowych z zapłonem samoczynnym wynoszą:
−

pył

0,05

−

NO2

0,5 g/km,

−

CO

0,64 g/km,

−

węglowodory

0,06 g/km,

−

w tym:

−

węglow. alifat.

0,048 g/km (80,0 % sumarycznych węglowodorów),

−

węglow. aromat.

0,012 g/km (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

Dla nowych pojazdów obecnie obowiązująca norma EURO 4 jest jeszcze bardziej
rygorystyczna i dla tlenków azotu wynosi np. 0,08 g/km dla silników iskrowych i 0,25 g/km
dla silników Diesla.
W obliczeniach przyjęto wskaźniki zwiększone dla pojazdów starszych, które mogą być
jeszcze eksploatowane .
Po przeliczeniu ww. norm współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:
Samochody z zapłonem iskrowym:
−

SO2

0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej
zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),

−

NO2

2,0 g/kg,

−

CO

30,7 g/kg,

−

węglowodory alifat.

2,1 g/kg,

−

węglowodory aromat.

0,53 g/kg.

Samochody z zapłonem samoczynnym:
−

pył

0,0735 g/kg,

−

SO2

0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej
zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),
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−

NO2

7,35 g/kg,

−

CO

9,4 g/kg,

−

węglowodory alifat.

0,71 g/kg,

−

węglowodory aromat.

0,18 g/kg.

Mechanizm przeliczenia dla pojazdów spalających benzynę, na przykładzie NO2 przedstawiał
się następująco:
0,15 g/km

– wskaźnik normy,

0,075 kg/km - zużycie paliwa na jeden kilometr
0,15 : 0,075 = 2,0 g/km x km/kg = 2,0 g/kg.
Mechanizm przeliczenia dla pojazdów spalających ON, na przykładzie NO2 przedstawiał się
następująco:
0,5 g/km

– wskaźnik normy,

0,068 kg/km - zużycie paliwa na jeden kilometr
0,5 : 0,068 = 7,35 g/km x km/kg = 7,35 g/kg.
Do obliczeń założono, że pojazdy z silnikami Diesla stanowią 20 % ogólnej liczby pojazdów.
Przy podanych liczbach przejazdów spalana będą następująca ilość benzyny i oleju
napędowego:
Do łącznej trasy przejechanej przez pojazdy osobowe posłużono się obliczeniem
średnioważonej trasy przejechanej przez pojazdy kierujące się do poszczególnych wydziałów
zakładu.
Średnioważona odległość przejechana przez pojazdy osobowe w jedną stronę:
[(180 x 900) + (180 x 1 000) + (180 x 1 350) + (65 x 1 350) + (40 x 1 300) + (40 x 1 300)]
/685
= [(162 000 + 180 000 + 243 000 + 87 750 + 52 000) + (52 000)] / 685 =
= [(776 750 / 685 = 1 134 m/poj.
Średnioważona trasa przejechana w jedną stronę przez pojedynczy pojazd wyniesie 1 134 m
Przy

powyższych

założeniach

ilość

spalanego

paliwa

i

emisja

zanieczyszczeń

z poziomu terenu wyniesie:
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- w najbardziej niekorzystnej godzinie przez około 55 pojazdów:
spalanie benzyny:
55 poj. x 1 134 m x 0,80 x 0,075 g/m = 3,7 kg/h
spalanie oleju napędowego:
55 poj. x 1 134 m x 0,20 x 0,068 g/m = 0,85 kg/h
- na rok przez 178 100 pojazdów (685 pojazdów/dzień x 260 dni/rok) = 178 100
spalanie benzyny:
178 100 poj. x 1 134 m x 2 x 0,80 x 0,075 g/m = 24,24 Mg/rok
spalanie oleju napędowego:
178 100 poj. x 1 134 m x 2 x 0,2 x 0,068 g/m = 5,49 Mg/rok
W poniższych tabelach przedstawiono obliczone wielkości emisji zanieczyszczeń
emitowanych podczas ruchu pojazdów osobowych.
Tabela 92
Wielkość emisji z pojazdów osobowych spalających benzynę poruszających się po terenie
projektowanego przedsięwzięcia.
Wskaźnik Zużycie paliwa
Wielkość emisji
emisji
Substancja
kg/h Mg/rok
g/s
kg/h
Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Węglowodory
alifatyczne
Węglowodory
aromatyczne
Razem:

0,00
0,00
0,02
2,00
30,70

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

24,24
24,24
24,24
24,24
24,24

0,000000
0,000000
0,000021
0,002056
0,031553

0,000000
0,000000
0,000074
0,007400
0,113590

0,000000
0,000000
0,000485
0,048480
0,744168

2,10

3,7

24,24

0,002158 0,007770

0,050904

0,53

3,7

24,24

0,000545 0,001961

0,012847

0,036332 0,130795

0,856884
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Tabela 93
Wielkość emisji z pojazdów osobowych spalających ON poruszających się po terenie
projektowanego przedsięwzięcia
Wskaźnik Zużycie paliwa Wielkość emisji
Substancja
emisji
kg/h
Mg/rok g/s
kg/h
Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,735
0,85
5,49
0,000174 0,000625
0,004035
Pył zawieszony PM2,5 0,676
0,85
5,49
0,000160 0,000575
0,003712
Dwutlenek siarki
0,020
0,85
5,49
0,000005 0,000017
0,000110
Dwutlenek azotu
7,350
0,85
5,49
0,001735 0,006248
0,040352
Tlenek węgla
9,400
0,85
5,49
0,002219 0,007990
0,051606
Węglowodory
0,710
0,85
5,49
0,000168 0,000604
0,003898
alifatyczne
Węglowodory
0,180
0,85
5,49
0,000043 0,000153
0,000988
aromatyczne
Razem:
0,004343 0,015636
0,100989
Zgodnie z danymi dotyczącymi frakcji pyłów przy spalaniu oleju w palnikach zawartość pyłu
zawieszonego PM2,5 w pyle PM10 wynosi 92 % (dane wg opracowania CEIDARS California Emission Inventory Development and Reporting System).

Tabela 94
Wielkość sumarycznej emisji z pojazdów osobowych poruszających się po terenie
projektowanego przedsięwzięcia
Suma emisji pojazdów osobowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym
iskrowe
samocz
suma
iskrowe
samocz
suma
Substancja
kg/h
kg/h
kg/h
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Pył zawieszony
0,000000 0,000625 0,000625 0,000000 0,004035 0,004035
PM10
Pył zawieszony
0,000000 0,000575 0,000575 0,000000 0,003712 0,003712
PM2,5
Dwutlenek siarki
0,000074 0,000017 0,000091 0,000485 0,000110 0,000595
Dwutlenek azotu
0,007400 0,006248 0,013648 0,048480 0,040352 0,088832
Tlenek węgla
0,113590 0,007990 0,121580 0,744168 0,051606 0,795774
Węglowodory
0,007770 0,000604 0,008374 0,050904 0,003898 0,054802
alifatyczne
Węglowodory
0,001961 0,000153 0,002114 0,012847 0,000988 0,013835
aromatyczne
Emisja sumaryczna
0,146431
0,957873
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Do obliczeń uciążliwości emisji z ruchu pojazdów osobowych przyjęto zastępczy emitor
liniowy – Emitor E-Zosob.

Charakterystyka emitora liniowego E-Zosob
−

wysokość

H = 0,3 m

−

powierzchnia

D = 0,05

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

typ wylotu

poziomy

−

czas pracy

6 440 h/rok

Charakterystyka ruchu lokomotywy manewrowej
Przez teren zakładu VW przebiega tor kolejowy bocznicy, z którego korzysta lokomotywa
manewrowa obsługująca zakład.
W ciągu doby na bocznicę wjedzie i wyjedzie około 5 składów odbierających gotowe
pojazdy.
Zakłada się, że w ciągu jednej godziny odbywać się będzie ruch składu w obie strony (wjazd
jednego składu i wyjazd drugiego).
Tak jak ruch pojazdów mechanicznych ruch lokomotyw będzie źródłem emisji spalin.
Założono że trasy ruchu lokomotywy manewrowej będą tworzyły emitor liniowy
reprezentujący ruch lokomotyw na torze.
Do obliczeń uciążliwości założono, że bocznicę obsługuje najbardziej popularna spalinowa
lokomotywa manewrowa typu SM42.
Dane dotyczące zużycia paliwa przez lokomotywę są następujące:
−

typ lokomotywy:

Lok. manewrowa SM42,

−

moc znamionowa:

703 KW,

−

zużycie jednostkowe paliwa podczas pracy lokomotyw:

−

zużycie paliwa:

ok. 140,0 kg/mth przy pracy z pełną mocą,

−

czas pracy lokomotyw

t = 217 h/rok (5 x 2 x 5 min) x 260

200g/kWh.

Założono, że na terenie zakładu manewrowanie lokomotywy w jedną stronę trwa 5 minut.
Przy ww. parametrach w ciągu godziny i roku zostanie zużyta następująca ilość paliwa.
Bh = 140,0 kg/mth x 0,5 x 0,083 h/h = 5,8 kg/h
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Ba = 140,0 kg/mth x 0,5 x 217 h/rok = 15,2 Mg/rok
Ze względu na fakt, że podczas prac manewrowych lokomotywa nie pracuje z pełnym
obciążeniem do obliczeń wprowadzono średni współczynnik obciążenia mocy lokomotywy
(przelicznik mth na godziny pracy silnika) w wysokości 0,5.
Wielkość emisji zanieczyszczeń z silników Diesla lokomotyw obliczono przeliczając
dopuszczalne emisje dla etapu III A wyrażone w g/kWh zamieszczone w § 14 ust. 5 pkt 3
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2005, Nr 202, poz. 1681).
W ww. rozporządzeniu dla etapu III A silniki o mocy powyżej 560 KW do napędu
lokomotyw nie powinny przekraczać wartości:
−

Pył zawieszony PM 10

0,2 g/kWh

−

NO2

6,0 g/kWh

−

CO

3,5 g/kWh

−

węglowodory

0,60 g/kWh

w tym
−

węglow. alifat.

0,48 g/kWh (80,0 % sumarycznych węglowodorów)

−

węglow. aromat.

0,12 g/kWh (20,0 % sumarycznych węglowodorów)

Powyższe wskaźniki spełnia silnik lokomotywy manewrowej SM 42 typ 6 Dg(a) o mocy
703 kW (962 KM) prod. NEWAG S.A. z Nowego Sącza, powszechnie stosowanej do prac
manewrowych.
Wskaźniki emisji wyrażone w [g/kWh] przeliczono na wskaźniki wyrażone w [g/kg] stosując
zasadę proporcji:
jeżeli np. dla NO2
wskaźnik emisji wynosi

6 [g/kWh]

wskaźnik spalania paliwa wynosi

200 [g/kWh]

to emitowane jest 5 g NO2 na 200 g spalonego paliwa,

a na 1 kg (1000 g) emitowanych

jest:
6 g x 1000/200 = 30,0 g NO2/kg spalonego paliwa
Po przeliczeniu normy etapu III A wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:
−

pył

1,0 g/kg

−

SO2

0,02 g/kg

-

współczynnik

obliczony

z

dopuszczalnej

zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg)
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−

NO2

30,0 g/kg

−

CO

17,5 g/kg

−

węglow. alifat.

2,4 g/kg

−

węglow. aromat.

0,6 g/kg

Tabela 95
Wielkość emisji z lokomotywy
Substancja

Zużycie
paliwa

Wskaźnik
emisji
g/kg

Pył zawieszony PM10
1,00
w tym pył zawieszony PM2,5
0,92
Dwutlenek siarki
0,02
Tlenki azotu
30,00
Tlenek węgla
17,50
Węglowodory alifatyczne
2,40
Węglowodory aromatyczne
0,60
Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w

kg/h Mg/rok
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
pyle

Wielkość emisji
g/s

15,20
0,0016
15,20
0,0015
15,20
0,0000
15,20
0,0483
15,20
0,0282
15,20
0,0039
15,20
0,0010
zawieszonym PM10

kg/h

Mg/rok

0,0058
0,0152
0,0053
0,0140
0,0001
0,0003
0,1740
0,4560
0,1015
0,2660
0,0139
0,0365
0,0035
0,0091
(92 %) przyjęto na

podstawie CEIDARS (California Emission Inventory Development and Reporting System)
Californijskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Do obliczeń uciążliwości emisji z ruchu lokomotywy przyjęto zastępczy emitor liniowy –
Emitor E-Zlok.

Charakterystyka Emitora E-Zlok
−

wysokość emitora

H = 7,0 m

−

średnica wylotowa

D = 0,2 m

−

prędkość wylotowa

v = 18,9 m/s

−

temperatura spalin

ts = 200°C = 473 K

−

czas pracy

t = 217 h/rok

−

rodzaj wylotu

pionowy – otwarty

Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że
program w nie uwzględnia wyniesienia dynamicznego przy emitorach liniowych, w danych
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emitora E-Zlok, w celu uwzględnienia wyniesienia, które w tym wypadku wynosi 2,6 m,
dodano tą wysokość do wysokości wylotu spalin z lokomotyw równą h=4,4 m.
Wysokość wyniesienia dodano do sumarycznej wysokości, ponieważ wyniesienie
dynamiczne przy lokomotywach występuje.

Charakterystyka emisji związanej z ruchem wózków widłowych
Do rozładunku samochodów ciężarowych dostarczających części do montażu pojazdów,
półprodukty, poszczególne podzespoły, materiały eksploatacyjne i załadunku samochodów
odbierających odpady, oraz do transportu wewnętrznego na terenie zakładu wykorzystywane
będą wózki widłowe, podnośniki, ciągniki i pojazdy platformowe zasilane energią elektryczną
i ON. Wykaz wykorzystywanych pojazdów do transportu wewnętrznego ilustruje poniższa
tabela.
Tabela 96
Zestawienie środków transportu wewnętrznego
Wydział
Rodzaj środków
transportu
Wydział
Pojazdy akumulatorowe
montażu
Pojazdy zasilane ON
Wydział
Pojazdy akumulatorowe
karoserii
Pojazdy zasilane ON
Centrum dostaw

Pojazdy akumulatorowe
Pojazdy zasilane ON

Ilość
40
10
50
5
45
40

Praca wózków spalinowych będzie źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń
powstających ze spalanego oleju napędowego, która będzie wprowadzana do powietrza
poprzez wyloty wentylacji mechanicznej poszczególnych hal.
Do obliczeń uciążliwości założono wariant równoczesnej pracy wszystkich wózków
spalinowych z silnikami Diesla, spalających olej napędowy.
Praca 55 wózków w ciągu dnia trwa po 22,5 godziny, jednak wszystkie wózki zarówno nie
pracują równocześnie jak i nie pracują z pełną mocą.
Do obliczeń założono współczynnik:
− obciążenia

50 %)

− równoczesności pracy

70 %.

Każdy z wózków zużywa około 8,0 l/h (6,8 kg/h) (dane na podstawie kart katalogowych
258

wózków o różnej mocy).

Dobowe i roczne zużycie paliwa wyniesie:
Bd = 6,8 kg/h x 22,5 h/dobę x 55 x 0,5 x 0,7 x 260 dni/rok =
2 945,3 kg/d x 260 d/rok = 765,8 Mg/rok

Średnio godzinowe zużycie paliwa wyniesie:
Bh = 2 945,3 kg/dobę : 24 h/dobę = 122,7 kg/h

W wyniku spalania 1kg oleju napędowego w silniku wózka widłowego wydalane są
następujące ilości zanieczyszczeń:
pył

0,65 g/kg,

SO2

0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej zawartości
siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),

NO2

25,0 g/kg,

CO

10,5 g/kg,

węglow. alifat.

2,65 g/kg,

węglow. aromat.

0,65 g/kg.

Tabela 97
Wielkość emisji z wózków widłowych z całego zakładu
Wskaźnik
Zużycie paliwa
Substancja
emisji
kg/h Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,65
122,7 765,8
w tym pył zawieszony
0,585
PM2,5
122,7 765,8
Dwutlenek siarki
0,02
122,7 765,8
Dwutlenek azotu
25,00
122,7 765,8
Tlenek węgla
10,50
122,7 765,8
Węglowodory alifatyczne
2,65
122,7 765,8
Węglowodory aromatyczne
0,65
122,7 765,8
Razem:

Wielkość emisji
g/s
0,02215

kg/h
0,07976

Mg/rok
0,49777

0,02038

0,07337

0,45795

0,00068
0,85208
0,35788
0,09032
0,02215
1,34527

0,00245
3,06750
1,28835
0,32516
0,07976
4,84297

0,01532
19,14500
8,04090
2,02937
0,49777
30,22613
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Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 (92 %) przy spalaniu ON w
silnikach przyjęto na podstawie CEIDARS (California Emission Inventory Development and
Reporting System) Californijskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Tabela 98
Wielkość emisji z wózków widłowych na Wydziale Montażu (18 % całości)
Substancja
Pył zawieszony PM10
w tym pył zawieszony
PM2,5
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory
aromatyczne
Razem:

Wielkość emisji
kg/h
0,014357

Mg/rok
0,0895986

0,013207
0,000441
0,552150
0,231903
0,058529

0,0824310
0,0027576
3,4461000
1,4473620
0,3652866

0,014357
0,871736

0,0895986
5,440703

Tabela 99
Wielkość emisji z wózków widłowych na Wydziale karoserii (9 % całości)
Substancja
Pył zawieszony PM10
w tym pył zawieszony
PM2,5
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory
aromatyczne
Razem:

Wielkość emisji
kg/h
0,007178

Mg/rok
0,0447993

0,006603
0,000221
0,276075
0,115952
0,029264

0,0412155
0,0013788
1,7230500
0,7236810
0,1826433

0,007178
0,435868

0,0447993
2,720352
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Tabela 100
Wielkość emisji z wózków widłowych z Centrum dostaw (73 % całości)
Wielkość emisji

Substancja
Pył zawieszony PM10
w tym pył zawieszony
PM2,5
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory
aromatyczne
Razem:

kg/h
0,058225

Mg/rok
0,3633721

0,053560
0,001789
2,239275
0,940496
0,237367

0,3343035
0,0111836
13,9758500
5,8698570
1,4814401

0,058225
3,535375

0,3633721
22,065075

Do obliczeń uciążliwości emisji z ruchu wózków widłowych przyjęto zastępczy emitor
liniowy – Emitor E-Zwid.

Charakterystyka Emitora E-Zwid
−

wysokość emitora

H = 4,0 m

−

średnica wylotowa

D = 0,05 m

−

prędkość wylotowa

v = 18,9 m/s

−

temperatura spalin

ts = 200°C = 473 K

−

czas pracy

t = 6440 h/rok

−

rodzaj wylotu

pionowy – otwarty

Ze względu na ograniczenia obliczeniowe programu komputerowego polegające na tym, że
program nie uwzględnia wyniesienia dynamicznego przy emitorach liniowych i
powierzchniowych, w danych emitora E-Zwid, w celu uwzględnienia wyniesienia, które
w tym wypadku wynosi 1,5 m, dodano tą wysokość do wysokości wylotu spalin z wózka
równą h=2,5 m. Wysokość wyniesienia dodano do sumarycznej wysokości, ponieważ
wyniesienie dynamiczne przy wózkach widłowych występuje.
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Charakterystyka emisji z ruchu pojazdów nowo wyprodukowanych
Emisja niezorganizowana spalin związana z pracą silników wyprodukowanych samochodów
będzie miała miejsce w następujących etapach produkcji:
− przejazd na torze prób

przejazd odcinki drogi o dł. 700 m/sam

− przejazd z hali finiszu do placu Outbound

przejazd odcinki drogi o dł. 1200 m/sam

Wskaźniki emisji dla pojazdów obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/km
w normie EURO 6 (obowiązującej dla pojazdów dostawczych wyprodukowanych po roku
2015) na emisje wyrażone w g/kg spalanego paliwa.
Normy EURO 6 dla pojazdów dostawczych z zapłonem samoczynnym wynoszą:
−

pył

0,005 g/km

−

NO2

0,125 g/km,

−

CO

0,74 g/km,

−

węglowodory

−

w tym

−

węglow. alifat.

0,072 g/km (80,0 % sumarycznych węglowodorów),

−

węglow. aromat.

0,018 g/km (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

0,09 g/km,

Po przeliczeniu ww. norm współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:
Samochody dostawcze z zapłonem samoczynnym:
−

pył

0,053 g/kg,

−

SO2

0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej
zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),

−

NO2

1,34 g/kg,

−

CO

7,9 g/kg,

−

węglowodory alifat.

0,77 g/kg,

−

węglowodory aromat.

0,193 g/kg.

Charakterystyka emisji związanej z ruchem pojazdów wyprodukowanych na torze prób
Każdy nowo wyprodukowany pojazd zostanie poddany próbom na torze testowym. Ruch
wyprodukowanych pojazdów poruszających się po torze będzie również źródłem emisji
spalin samochodowych. Czas trwania emisji spalin w trakcie przebywania pojazdów na
terenie toru odpowiadać będzie czasowi przejazdu średnio 700 m.
Dla najbardziej niekorzystnej godziny zakłada się ruch maksymalnie 20 wyprodukowanych
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pojazdów. W ciągu roku 100 000 sztuk. Przy powyższych założeniach ilość spalanego paliwa
i emisja zanieczyszczeń z terenu przedsięwzięcia odpowiednio wyniesie:
- w najbardziej niekorzystnej godzinie przez 20 pojazdów:
20 poj. x 700 m x 0,0935 g/m = 1 309 g/h = 1,31 kg/h
- na rok przez 100 000 pojazdów:
100 000 poj. x 700 m x 0,0935 g/m = 6 545 000 g/rok = 6,55 Mg/rok

Tabela 101
Wielkość emisji z pojazdów nowych poruszających się po torze testowym
Ruch nowych pojazdów na torze testowym
Wskaźnik
Zużycie
Wielkość emisji
Substancja
emisji
paliwa
kg/h Mg/rok
g/s
kg/h
Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,053
1,31 6,55
0,00002 0,00007
0,00035
Pył zawieszony PM2,5
0,049
1,31 6,55
0,00002 0,00006
0,00032
Dwutlenek siarki
0,02
1,31 6,55
0,00001 0,00003
0,00013
Dwutlenek azotu
1,34
1,31 6,55
0,00049 0,00176
0,00878
Tlenek węgla
7,90
1,31 6,55
0,00287 0,01035
0,05175
Węglowodory alifatyczne
0,77
1,31 6,55
0,00028 0,00101
0,00504
Węglowodory aromatyczne 0,193
1,31 6,55
0,00007 0,00025
0,00126
Razem:
0,00374 0,01346
0,06731
Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 (92 %) przyjęto na podstawie CEIDARS
(California Emission Inventory Development and Reporting System) Californijskiej Agencji Ochrony
Środowiska.

Do obliczeń uciążliwości emisji z ruchu pojazdów po torze testowym przyjęto zastępczy
emitor liniowy – Emitor E-Ztest.

Charakterystyka Emitora E-Ztest
−

wysokość emitora

H = 0,5 m

−

średnica wylotowa

D = 0,07 m

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

temperatura spalin

ts = 100°C = 373 K

−

czas pracy

t = 5850 h/rok

−

rodzaj wylotu

poziomy
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Charakterystyka emisji związanej z ruchem pojazdów wyprodukowanych na terenie inwestycji
Ruch wyprodukowanych pojazdów poruszających się po terenie projektowanego
przedsięwzięcia z hali finish na plac odkładczy Outbound będzie również źródłem emisji
spalin samochodowych. Czas trwania emisji spalin w trakcie przejazdu z hali finish na plac
outbound pojazdów na terenie przedsięwzięcia odpowiadać będzie czasowi przejazdu średnio
1 200 m. Dla najbardziej niekorzystnej godziny zakłada się ruch maksymalnie
20 wyprodukowanych pojazdów, a rocznie 100 000 pojazdów. Do obliczeń zużycia paliwa
przyjmuje się założenie, że samochody spalają średnio 9,35 kg (11,0 dm3) ON na100 km.
Przy powyższych założeniach ilość spalanego paliwa i emisja zanieczyszczeń z terenu
przedsięwzięcia odpowiednio wyniesie:
- w najbardziej niekorzystnej godzinie przez 20 pojazdów:
20 poj. x 1 200 m x 0,0935 g/m = 2 244 g/h = 2,24 kg/h
- na rok przez 100 000 pojazdów:
100 000 poj. x 1 200 m x 0,09355 g/m = 11 220 000 g/rok = 11,22 Mg/rok

Tabela 102
Wielkość emisji z pojazdów nowych poruszających się po drogach projektowanego
przedsięwzięcia
Ruch nowych pojazdów z hali placu outbound
Wskaźnik
Zużycie
Wielkość emisji
Substancja
emisji
paliwa
kg/h Mg/rok
g/s
kg/h
Mg/rok
g/kg
Pył zawieszony PM10
0,053
2,24 11,22
0,00003 0,00012
0,00059
Pył zawieszony PM2,5
0,049
2,24 11,22
0,00003 0,00011
0,00055
Dwutlenek siarki
0,02
2,24 11,22
0,00001 0,00004
0,00022
Dwutlenek azotu
1,34
2,24 11,22
0,00083 0,00300
0,01503
Tlenek węgla
7,90
2,24 11,22
0,00492 0,01770
0,08864
Węglowodory alifatyczne 0,77
2,24 11,22
0,00048 0,00172
0,00864
Węglowodory aromatyczne 0,193
2,24 11,22
0,00012 0,00043
0,00217
Razem:
0,00639 0,02302
0,11530
Zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 (92 %) przyjęto na podstawie CEIDARS
(California Emission Inventory Development and Reporting System) Californijskiej Agencji Ochrony
Środowiska.

Do obliczeń uciążliwości emisji z ruchu pojazdów na plac outbound przyjęto zastępczy
emitor liniowy – Emitor E-Znow.
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Charakterystyka Emitora E-Znow
−

wysokość emitora

H = 0,5 m

−

średnica wylotowa

D = 0,07 m

−

prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s

−

temperatura spalin

ts = 100°C = 373 K

−

czas pracy

t = 5850 h/rok

−

rodzaj wylotu

poziomy

Ocena maksymalnych stężeń zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł instalacji
Poniżej zestawiono maksymalne sumaryczne stężenia jednogodzinne i średnioroczne
zanieczyszczeń emitowanych z wszystkich źródeł emisji Zakładu produkcyjnego na poziomie
ziemi oraz ocenę ww. stężeń w stosunku do obowiązujących wartości odniesienia.
Poziom stężeń zarówno maksymalnych jak i średniorocznych wyznaczono dla najbardziej
niekorzystnych warunków pracy, to jest równoległej pracy wszystkich źródeł emisji
zlokalizowanych na terenie projektowanego zakładu.
Ze względu na fakt, że w promieniu 50 m, to jest odległości równej 10 wysokości
najwyższego emitora zakładu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wyznaczono
stężenia maksymalne jednogodzinne i średnioroczne na poziomie zabudowy w 13 punktach
A÷M, których lokalizację pokazano na rysunku planu zagospodarowania zakładu
z lokalizacją źródeł emisji do powietrza dołączonym do raportu w części załącznikowej (zał.
25).
Stężenia we wszystkich trzynastu punktach wyznaczono od poziomu 1 m do poziomu 5 m.
Poniższe tabele są wyciągami z programu obliczeniowego OPERAT F-B, którym posłużono
się do wyznaczania rozkładu stężeń w siatce receptorów.
Obliczenia przeprowadzono w siatce receptorów o współrzędnych X (0, 4200) i Y (0, 3000) z
krokiem wzdłuż osi X równym 100 m i wzdłuż osi Y z krokiem równym 50 m.
Łącznie program przeprowadził obliczenia w 2623 punktach.
Stężenia średnioroczne dla pyłu zawieszonego PM 2,5 porównywano do dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu obowiązującego po roku 2020, pomniejszonego o aktualne
tło zanieczyszczeń.
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Tabela 103
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
Nazwa
Maksymalny percentyl 99,8%.
Maksymalne stężenie
3
zanieczyszczenia
µg/m
średnioroczne, µg/m3
X, m Y, m Obliczony Dopuszcz. X, m Y, m Obliczone Dyspoz.
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
2000 2200 35,745
< 100
1300 1750 0,7196
<9
toluen
1000 1750
1,511
< 100
1100 1750 0,0220
<9
aceton
1000 1750
1,511
< 350
1100 1750 0,0220
< 27
alkohol butylowy 1400 1750 24,919
< 300
1300 1750 0,5107
< 23,4
metyloetyloketon 1700 2250 22,354
< 300
1900 2250 0,5953
< 23,4
alkohol
1200 1900 14,820
< 300
1100 1750 0,2437
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
1800 2250
7,141
< 10
1900 2250 0,1944
< 1,17
octan butylu
1700 2250
5,239
< 100
1900 2250 0,1400
< 7,83
octan etylu
1900 2250 53,850
< 100
1900 2250 1,2305
< 7,83
węglowodory
1800 2250 12,894
< 3000 2000 2200 0,4207
< 900
alifatyczne
węglowodory
1900 2300 310,297
< 1000 1900 2250 6,7688
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
1600 2250
9,905
< 280
1400 1750 0,2066
< 11
pył PM-2,5
1600 2250
9,903
1400 1750 0,2016
<2
dwutlenek siarki
1400 2000 10,354
< 350
1300 1550 0,2448
< 14
tlenek węgla
1800 2250 51,940
< 30000 2000 2200 1,4767
ozon
1600 2250
0,301
< 150
1400 1750 0,0048
dwutlenek azotu
1500 2250 172,330
< 200
1400 1750 5,1875
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1600 2250
0,286
< 30
1400 1750 0,0046
< 1,8
mangan
1600 2250
0,690
< 9
1400 1750 0,0111
< 0,9
miedź
1600 2250
0,012
< 20
1400 1750 0,0002
< 0,54
chrom związki III 1600 2250
0,155
< 20
1400 1750 0,0025
< 2,25
i IV wartośc
żelazo
1600 2250
6,374
< 100
1400 1750 0,1020
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
2000 2200
1,304
< 200
2000 2200 0,0004
< 14,4
chlorowodór
1300 1650 12,535
< 200
1300 1600 0,3641
< 22,5
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A-zabudowa
X = 960 Y = 1969
Nazwa
Stężenie maksymalne 1h Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
31,301
< 100
1
25,353
< 100
5
0,5277
<9
toluen
5
1,686
< 100
1
1,322
< 100
5
0,0193
<9
aceton
5
1,686
< 350
1
1,322
< 350
5
0,0193
< 27
alkohol
5
19,494
< 300
5
16,794
< 300
5
0,3415
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
14,894
< 300
5
12,053
< 300
5
0,1322
< 23,4
alkohol
5
16,497
< 300
1
13,350
< 300
5
0,2100
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
4,655
< 10
5
3,767
< 10
5
0,0485
< 1,17
octan butylu
5
3,491
< 100
5
2,825
< 100
5
0,0311
< 7,83
octan etylu
5
32,627
< 100
1
26,550
< 100
5
0,6569
< 7,83
węglowodory
5
10,082
< 3000 5
7,162
< 3000
5
0,1756
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 147,613
< 1000 1 119,241
< 1000
5
3,5657
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
11,085
< 280
5
9,133
< 280
5
0,0990
< 11
pył PM-2,5
5
11,074
5
9,132
5
0,0970
<2
dwutlenek siarki 1
7,885
< 350
1
6,280
< 350
5
0,1271
< 14
tlenek węgla
5
15,783
< 30000 5
14,507
< 30000 5
0,4796
ozon
5
0,271
< 150
5
0,222
< 150
5
0,0022
dwutlenek azotu 5 126,558
< 200
5 111,333
< 200
5
2,3168
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5
0,258
< 30
5
0,211
< 30
5
0,0020
< 1,8
mangan
5
0,771
<9
5
0,634
<9
5
0,0056
< 0,9
miedź
5
0,014
< 20
5
0,011
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki 5
0,174
< 20
5
0,143
< 20
5
0,0013
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
7,126
< 100
5
5,857
< 100
5
0,0513
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
1,032
< 200
1
0,455
< 200
1
0,0001
< 14,4
chlorowodór
1
5,968
< 200
1
3,340
< 200
1
0,0471
< 22,5
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B-zabudowa
X = 879 Y = 2161
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
1
28,155
< 100 5
23,483
< 100
5
0,4370
<9
toluen
5
1,482
< 100 5
1,153
< 100
5
0,0162
<9
aceton
5
1,482
< 350 5
1,153
< 350
5
0,0162
< 27
alkohol
1
17,732
< 300 5
16,407
< 300
5
0,2806
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
14,962
< 300 1
11,154
< 300
5
0,1152
< 23,4
alkohol
5
14,879
< 300 5
11,682
< 300
5
0,1759
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
4,675
< 10 1
3,486
< 10
5
0,0417
< 1,17
octan butylu
5
3,507
< 100 1
2,614
< 100
5
0,0271
< 7,83
octan etylu
1
29,418
< 100 5
24,600
< 100
5
0,5493
< 7,83
węglowodory
1
8,748
< 3000 5
6,653
< 3000
5
0,1577
< 900
alifatyczne
węglowodory
1 134,100 < 1000 5 120,733
< 1000
5
2,9721
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
11,218
< 280 5
8,444
< 280
5
0,0842
< 11
pył PM-2,5
5
11,203
5
8,444
5
0,0824
<2
dwutlenek siarki 5
7,652
< 350 1
5,964
< 350
5
0,0990
< 14
tlenek węgla
5
16,763 <30000 1
16,454
< 30000 5
0,4501
ozon
5
0,281
< 150 5
0,212
< 150
1
0,0018
dwutlenek azotu 5 133,382 < 200 5 108,898
< 200
5
2,0050
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5
0,267
< 30 5
0,201
< 30
1
0,0017
< 1,8
mangan
5
0,775
<9
5
0,587
<9
5
0,0045
< 0,9
miedź
5
0,014
< 20 5
0,011
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki 5
0,175
< 20 5
0,132
< 20
5
0,0010
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
7,167
< 100 5
5,426
< 100
5
0,0420
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,892
< 200 1
0,446
< 200
1
0,0001
< 14,4
chlorowodór
1
4,538
< 200 1
2,910
< 200
1
0,0338
< 22,5
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C-zabudowa
X = 1411 Y = 2247
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
32,611
< 100 5
28,280
< 100
5
0,4634
<9
toluen
5
1,556
< 100 5
1,159
< 100
5
0,0130
<9
aceton
5
1,556
< 350 5
1,159
< 350
5
0,0130
< 27
alkohol
5
22,052
< 300 1
19,826
< 300
5
0,2848
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
20,813
< 300 1
16,415
< 300
5
0,2963
< 23,4
alkohol
5
16,310
< 300 5
12,287
< 300
5
0,1460
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
6,504
< 10 1
5,130
< 10
5
0,0987
< 1,17
octan butylu
5
4,878
< 100 1
3,847
< 100
5
0,0697
< 7,83
octan etylu
5
34,056
< 100 5
29,004
< 100
5
0,7276
< 7,83
węglowodory
5
11,591 < 3000 5
9,822
< 3000
5
0,1982
< 900
alifatyczne
węglowodory
1 161,927 < 1000 1 147,552
< 1000
5
4,2258
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
14,065
< 280 5
12,268
< 280
5
0,1381
< 11
pył PM-2,5
5
14,047
5
12,251
5
0,1355
<2
dwutlenek siarki 5
11,573
< 350 5
8,176
< 350
5
0,1139
< 14
tlenek węgla
5
23,173 <30000 1
22,589
< 30000 1
0,6911
ozon
5
0,337
< 150 5
0,292
< 150
5
0,0030
dwutlenek azotu 5 181,650 < 200 5 159,861
< 200
5
2,8756
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5
0,320
< 30 5
0,278
< 30
5
0,0028
< 1,8
mangan
5
0,979
<9
5
0,854
<9
5
0,0078
< 0,9
miedź
5
0,018
< 20 5
0,015
< 20
5
0,0002
< 0,54
chrom związki
5
0,221
< 20 5
0,192
< 20
5
0,0018
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
9,053
< 100 5
7,897
< 100
5
0,0716
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
1,417
< 200 1
0,926
< 200
1
0,0003
< 14,4
chlorowodór
1
5,538
< 200 1
2,809
< 200
1
0,0334
< 22,5
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D-zabudowa
X = 1770 Y = 2324
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
34,630
< 100 5
31,215
< 100
5
0,5717
<9
toluen
1
1,386
< 100 5
1,178
< 100
5
0,0187
<9
aceton
1
1,386
< 350 5
1,178
< 350
5
0,0187
< 27
alkohol
5
24,144
< 300 5
21,502
< 300
5
0,3517
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
21,521
< 300 5
19,837
< 300
5
0,3412
< 23,4
alkohol
1
14,865
< 300 5
12,993
< 300
5
0,2061
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
6,878
< 10 5
6,317
< 10
5
0,1135
< 1,17
octan butylu
5
5,044
< 100 5
4,649
< 100
5
0,0802
< 7,83
octan etylu
5
41,891
< 100 5
37,561
< 100
5
0,8825
< 7,83
węglowodory
5
11,466 < 3000 5
9,926
< 3000
1
0,3108
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 221,047 < 1000 5 216,140
< 1000
5
4,8218
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
14,512
< 280 5
9,779
< 280
5
0,1365
< 11
pył PM-2,5
5
14,512
5
9,779
5
0,1321
<2
dwutlenek siarki 5
9,946
< 350 1
6,931
< 350
5
0,1252
< 14
tlenek węgla
1
38,120
<
1
38,120
< 30000 1
1,0483
30000
ozon
5
0,344
< 150 1
0,243
< 150
5
0,0023
dwutlenek azotu 5 181,266 < 200 1 134,397
< 200
1
3,6096
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5
0,327
< 30 1
0,231
< 30
5
0,0022
< 1,8
mangan
5
1,011
<9
5
0,680
<9
5
0,0060
< 0,9
miedź
5
0,018
< 20 5
0,012
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki
5
0,228
< 20 5
0,153
< 20
5
0,0014
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
9,343
< 100 5
6,289
< 100
5
0,0557
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
1,599
< 200 1
0,724
< 200
1
0,0002
< 14,4
chlorowodór
1
4,532
< 200 1
2,905
< 200
1
0,0381
< 22,5
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E-zabudowa
X = 2257 Y = 2825
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
30,821
< 100 5
23,006
< 100
5
0,3413
<9
toluen
5
1,270
< 100 5
0,898
< 100
5
0,0123
<9
aceton
5
1,270
< 350 5
0,898
< 350
5
0,0123
< 27
alkohol
5
19,081
< 300 1
14,371
< 300
5
0,2114
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
14,789
< 300 1
10,506
< 300
5
0,1476
< 23,4
alkohol
5
13,478
< 300 5
9,623
< 300
5
0,1337
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
5,022
< 10 1
3,550
< 10
5
0,0503
< 1,17
octan butylu
5
3,466
< 100 1
2,462
< 100
5
0,0347
< 7,83
octan etylu
1
40,585
< 100 1
32,213
< 100
5
0,4787
< 7,83
węglowodory
5
8,454
< 3000 1
5,868
< 3000
5
0,1002
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 223,664 < 1000 5 164,328
< 1000
5
2,5953
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
11,916
< 280 5
7,014
< 280
5
0,0628
< 11
pył PM-2,5
5
11,916
5
7,006
5
0,0618
<2
dwutlenek siarki 1
9,096
< 350 1
5,021
< 350
5
0,0675
< 14
tlenek węgla
1
16,520
<
5
14,104
< 30000 1
0,2654
30000
ozon
1
0,310
< 150 1
0,182
< 150
1
0,0015
dwutlenek azotu 1 133,587 < 200 1 107,111
< 200
5
1,3591
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1
0,295
< 30 1
0,173
< 30
1
0,0014
< 1,8
mangan
5
0,830
<9
5
0,488
<9
5
0,0038
< 0,9
miedź
5
0,015
< 20 5
0,009
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki
5
0,187
< 20 5
0,110
< 20
5
0,0009
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
7,675
< 100 5
4,508
< 100
5
0,0346
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,817
< 200 1
0,468
< 200
1
0,0001
< 14,4
chlorowodór
1
2,291
< 200 1
1,262
< 200
1
0,0149
< 22,5

271

F-zabudowa
X = 2645 Y = 2225
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
28,497
< 100 1
18,396
< 100
5
0,3014
<9
toluen
5
1,333
< 100 1
0,840
< 100
5
0,0115
<9
aceton
5
1,333
< 350 1
0,840
< 350
5
0,0115
< 27
alkohol
5
18,553
< 300 1
11,554
< 300
5
0,1857
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
14,902
< 300 1
9,212
< 300
5
0,1149
< 23,4
alkohol
5
13,673
< 300 1
8,879
< 300
5
0,1239
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
4,657
< 10 1
2,894
< 10
5
0,0395
< 1,17
octan butylu
5
3,493
< 100 1
2,159
< 100
5
0,0270
< 7,83
octan etylu
5
29,538
< 100 1
19,210
< 100
5
0,4101
< 7,83
węglowodory
5
7,800
< 3000 1
4,158
< 3000
5
0,1043
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 148,352 < 1000 1
94,981
< 1000
5
2,2050
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
13,413
< 280 5
9,344
< 280
5
0,0974
< 11
pył PM-2,5
5
13,408
5
9,344
5
0,0962
<2
dwutlenek siarki 5
9,175
< 350 5
4,230
< 350
5
0,0599
< 14
tlenek węgla
1
18,199
<
5
14,753
< 30000 1
0,3460
30000
ozon
5
0,332
< 150 5
0,232
< 150
5
0,0024
dwutlenek azotu 5 144,130 < 200 5 115,695
< 200
5
1,6514
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5
0,315
< 30 5
0,220
< 30
5
0,0023
< 1,8
mangan
5
0,934
<9
5
0,651
<9
5
0,0060
< 0,9
miedź
5
0,017
< 20 5
0,012
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki 5
0,210
< 20 5
0,147
< 20
5
0,0014
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
8,634
< 100 5
6,018
< 100
5
0,0552
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
1,024
< 200 1
0,330
< 200
1
0,0001
< 14,4
chlorowodór
1
2,546
< 200 1
0,798
< 200
1
0,0102
< 22,5
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G-zabudowa
X = 3041 Y = 2709
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
1
23,163
< 100 1
13,036
< 100
5
0,1876
<9
toluen
1
1,095
< 100 1
0,571
< 100
5
0,0075
<9
aceton
1
1,095
< 350 1
0,571
< 350
5
0,0075
< 27
alkohol
5
15,117
< 300 5
9,283
< 300
5
0,1164
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
12,065
< 300 1
5,923
< 300
5
0,0556
< 23,4
alkohol
1
11,508
< 300 1
6,081
< 300
5
0,0808
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
3,779
< 10 1
1,882
< 10
5
0,0196
< 1,17
octan butylu
5
2,828
< 100 1
1,388
< 100
5
0,0131
< 7,83
octan etylu
1
24,754
< 100 5
14,228
< 100
5
0,2419
< 7,83
węglowodory
5
7,946
< 3000 5
4,048
< 3000
5
0,0675
< 900
alifatyczne
węglowodory
1 124,190 < 1000 1
86,853
< 1000
5
1,2912
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
10,740
< 280 5
6,672
< 280
5
0,0543
< 11
pył PM-2,5
5
10,732
5
6,603
5
0,0535
<2
dwutlenek siarki 5
7,758
< 350 1
3,511
< 350
5
0,0361
< 14
tlenek węgla
5
16,020
<
2
13,585
< 30000 1
0,2190
30000
ozon
1
0,287
< 150 1
0,174
< 150
1
0,0013
dwutlenek azotu 1 125,561 < 200 5
94,588
< 200
1
0,9940
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1
0,272
< 30 1
0,165
< 30
1
0,0013
< 1,8
mangan
5
0,748
<9
5
0,453
<9
5
0,0032
< 0,9
miedź
5
0,013
< 20 5
0,008
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki
5
0,168
< 20 5
0,102
< 20
5
0,0007
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
6,909
< 100 5
4,192
< 100
5
0,0298
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,593
< 200 1
0,168
< 200
1
0,0001
< 14,4
chlorowodór
1
1,652
< 200 1
0,471
< 200
1
0,0057
< 22,5
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H-zabudowa
X = 4139 Y = 2796
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
19,408
< 100 5
9,445
< 100
5
0,1024
<9
toluen
5
0,824
< 100 5
0,376
< 100
5
0,0042
<9
aceton
5
0,824
< 350 5
0,376
< 350
5
0,0042
< 27
alkohol
5
12,939
< 300 1
6,985
< 300
5
0,0639
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
9,756
< 300 1
3,230
< 300
5
0,0252
< 23,4
alkohol
5
8,690
< 300 5
4,051
< 300
5
0,0453
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
3,050
< 10 1
1,012
< 10
5
0,0091
< 1,17
octan butylu
5
2,286
< 100 1
0,757
< 100
5
0,0059
< 7,83
octan etylu
5
20,113
< 100 5
10,440
< 100
5
0,1278
< 7,83
węglowodory
5
6,024
< 3000 5
2,554
< 3000
5
0,0263
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 109,089 < 1000 5
65,433
< 1000
5
0,6667
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
7,504
< 280 5
2,343
< 280
5
0,0177
< 11
pył PM-2,5
5
7,464
5
2,316
5
0,0175
<2
dwutlenek siarki 5
7,483
< 350 1
2,221
< 350
5
0,0180
< 14
tlenek węgla
5
17,279
<
5
6,506
< 30000 1
0,0650
30000
ozon
1
0,207
< 150 1
0,061
< 150
1
0,0005
dwutlenek azotu 1 128,249 < 200 1
46,273
< 200
1
0,3545
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1
0,197
< 30 1
0,058
< 30
1
0,0004
< 1,8
mangan
5
0,516
<9
5
0,153
<9
5
0,0011
< 0,9
miedź
5
0,009
< 20 5
0,003
< 20
5
0,0000
< 0,54
chrom związki
5
0,116
< 20 5
0,034
< 20
5
0,0003
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
4,768
< 100 5
1,414
< 100
5
0,0102
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,328
< 200 1
0,089
< 200
1
0,0000
< 14,4
chlorowodór
1
0,993
< 200 1
0,269
< 200
1
0,0028
< 22,5
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I-zabudowa
X = 3563 Y = 1707
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
1
20,997
< 100 1
11,682
< 100
5
0,1824
<9
toluen
1
1,077
< 100 1
0,557
< 100
5
0,0077
<9
aceton
1
1,077
< 350 1
0,557
< 350
5
0,0077
< 27
alkohol
1
13,006
< 300 5
7,623
< 300
5
0,1138
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
10,298
< 300 1
4,265
< 300
5
0,0383
< 23,4
alkohol
1
10,997
< 300 5
5,831
< 300
5
0,0823
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
3,218
< 10 1
1,336
< 10
5
0,0140
< 1,17
octan butylu
5
2,414
< 100 1
1,000
< 100
5
0,0090
< 7,83
octan etylu
1
21,916
< 100 1
12,222
< 100
5
0,2220
< 7,83
węglowodory
5
6,836
< 3000 1
3,119
< 3000
1
0,0668
< 900
alifatyczne
węglowodory
1 104,966 < 1000 5
63,677
< 1000
5
1,1650
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
9,953
< 280 5
3,520
< 280
5
0,0403
< 11
pył PM-2,5
5
9,861
5
3,476
5
0,0395
<2
dwutlenek siarki 5
8,272
< 350 5
2,963
< 350
5
0,0315
< 14
tlenek węgla
5
21,189
<
5
8,299
< 30000 1
0,2077
30000
ozon
1
0,254
< 150 1
0,093
< 150
1
0,0009
dwutlenek azotu 5 158,341 < 200 5
62,031
< 200
1
0,8470
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1
0,242
< 30 1
0,088
< 30
1
0,0009
< 1,8
mangan
5
0,665
<9
5
0,237
<9
5
0,0022
< 0,9
miedź
5
0,012
< 20 5
0,004
< 20
5
0,0000
< 0,54
chrom związki
5
0,150
< 20 5
0,053
< 20
5
0,0005
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
6,148
< 100 5
2,195
< 100
5
0,0206
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,518
< 200 1
0,131
< 200
1
0,0000
< 14,4
chlorowodór
1
1,499
< 200 1
0,407
< 200
1
0,0047
< 22,5
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J-zabudowa
X = 3358 Y = 1014
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
21,699
< 00 1
12,352
< 100
5
0,1936
<9
toluen
5
1,172
< 00 1
0,636
< 100
5
0,0088
<9
aceton
5
1,172
< 50 1
0,636
< 350
5
0,0088
< 27
alkohol
1
13,238
< 00 1
7,648
< 300
5
0,1203
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
10,300
< 00 1
3,850
< 300
5
0,0256
< 23,4
alkohol
5
11,746
< 00 5
6,445
< 300
5
0,0924
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
3,219
< 100 1
1,204
< 10
5
0,0101
< 1,17
octan butylu
5
2,414
< 100 1
0,902
< 100
5
0,0060
< 7,83
octan etylu
5
22,679
< 00 1
12,920
< 100
5
0,2231
< 7,83
węglowodory
5
6,240
<3000 5
3,163
< 3000
5
0,0633
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 106,500 <1000 5
63,518
< 1000
5
1,1416
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
9,638
< 280 5
4,159
< 280
5
0,0410
< 11
pył PM-2,5
5
9,553
5
4,154
5
0,0401
<2
dwutlenek siarki 1
7,403
< 350 5
3,310
< 350
5
0,0316
< 14
tlenek węgla
5
18,323 <30000 1
9,423
< 30000 1
0,1976
ozon
1
0,249
< 150 1
0,106
< 150
1
0,0010
dwutlenek azotu 5 140,992 < 200 1
70,253
< 200
1
0,8324
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1
0,237
< 30 1
0,100
< 30
1
0,0009
< 1,8
mangan
5
0,663
<9
5
0,281
<9
5
0,0023
< 0,9
miedź
5
0,012
< 20 5
0,005
< 20
5
0,0000
< 0,54
chrom związki
5
0,149
< 20 5
0,063
< 20
5
0,0005
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
6,130
< 100 5
2,599
< 100
5
0,0214
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,529
< 200 1
0,132
< 200
1
0,0000
< 14,4
chlorowodór
1
1,620
< 200 1
0,449
< 200
1
0,0045
< 22,5
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K-zabudowa
Nazwa
zanieczyszczeni
a

X = 1824 Y = 191
Stężenie
maksymalne 1h

Maksymalny percentyl
99,8%. µg/m3

Stężenie
średnioroczne, µg/m3

Z Obliczon D1 Z Obliczon Dopuszcz Z Obliczon Dyspoz
,
e
,
y
.
,
e
.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5 26,537
<100 5 19,231
< 100
5 0,2152
<9
toluen
5 1,316
<100 5
0,970
< 100
5 0,0101
<9
aceton
5 1,316
<350 5
0,970
< 350
5 0,0101
< 27
alkohol
5 17,388
<300 1 11,827
< 300
5 0,1338
< 23,4
butylowy
metyloetyloketo 5 10,294
<300 1
3,417
< 300
5 0,0195
< 23,4
n
alkohol
5 13,108
<300 5 10,318
< 300
5 0,1050
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5 3,218
< 10
1
1,106
< 10
5 0,0084
< 1,17
octan butylu
5 2,413
<100 1
0,801
< 100
5 0,0046
< 7,83
octan etylu
5 27,550
<100 5 20,120
< 100
5 0,2404
< 7,83
węglowodory
5 8,849
<3000 1
3,666
< 3000 5 0,0457
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 137,449 <1000 5 101,576
< 1000 5 1,1998
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5 13,474 < 280 5
4,320
< 280
5 0,0314
< 11
pył PM-2,5
5 13,474
5
4,320
5 0,0310
<2
dwutlenek siarki 5 9,400
< 350 1
3,646
< 350
5 0,0362
< 14
tlenek węgla
1 20,301 <30000 1
9,786
< 30000 5 0,1163
ozon
5 0,338
< 150 1
0,116
< 150
4 0,0008
dwutlenek azotu 4 160,018 < 200 5 69,554
< 200
5 0,6303
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5 0,321
< 30
1
0,110
< 30
4 0,0007
< 1,8
mangan
5 0,939
<9
5
0,301
<9
5 0,0020
< 0,9
miedź
5 0,017
< 20
5
0,005
< 20
5 0,0000
< 0,54
chrom związki
5 0,211
< 20
5
0,068
< 20
5 0,0004
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5 8,676
< 100 5
2,783
< 100
5 0,0181
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1 0,574
< 200 1
0,122
< 200
1 0,0000
< 14,4
chlorowodór
1 2,408
< 200 1
0,645
< 200
1 0,0061
< 22,5
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L-zabudowa
X = 996 Y = 747
Nazwa
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
zanieczyszczenia
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
34,299
< 100 1
22,910
< 100
5
0,2788
<9
toluen
5
1,694
< 100 5
1,061
< 100
5
0,0123
<9
aceton
5
1,694
< 350 5
1,061
< 350
5
0,0123
< 27
alkohol
5
21,370
< 300 5
15,079
< 300
5
0,1763
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
12,098
< 300 1
5,634
< 300
5
0,0317
< 23,4
alkohol
5
16,985
< 300 5
10,792
< 300
5
0,1285
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
4,070
< 10 1
2,084
< 10
5
0,0135
< 1,17
octan butylu
5
2,835
< 100 1
1,320
< 100
5
0,0075
< 7,83
octan etylu
5
37,198
< 100 5
25,857
< 100
5
0,3159
< 7,83
węglowodory
5
10,176 < 3000 5
6,131
< 3000
5
0,1045
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 178,635 < 1000 5 129,127
< 1000
5
1,6556
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
13,069
< 280 5
6,130
< 280
5
0,0607
< 11
pył PM-2,5
5
13,069
5
6,111
5
0,0593
<2
dwutlenek siarki 1
11,049
< 350 1
4,990
< 350
5
0,0589
< 14
tlenek węgla
1
20,375 <30000 5
15,668
< 30000 1
0,3287
ozon
5
0,321
< 150 5
0,151
< 150
5
0,0013
dwutlenek azotu 5 140,615 < 200 5 102,860
< 200
5
1,3665
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
5
0,305
< 30 5
0,143
< 30
5
0,0012
< 1,8
mangan
5
0,911
<9
5
0,425
<9
5
0,0032
< 0,9
miedź
5
0,016
< 20 5
0,008
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki 5
0,205
< 20 5
0,096
< 20
5
0,0007
< 2,25
III i IV wartośc
żelazo
5
8,416
< 100 5
3,932
< 100
5
0,0299
<9
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,695
< 200 1
0,191
< 200
1
0,0000
< 14,4
chlorowodór
1
3,903
< 200 1
1,335
< 200
1
0,0116
< 22,5
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M-zabudowa
Nazwa
zanieczyszczenia

X = 458 Y = 1355
Stężenie maksymalne
Maksymalny percentyl Stężenie średnioroczne,
1h
99,8%. µg/m3
µg/m3
Z, Obliczone
D1
Z, Obliczony Dopuszcz. Z, Obliczone Dyspoz.
m
m
m
Substancje zaliczono do LZO
- emitowane z procesów przygotowania powierzchni, lakierniczych, procesów czyszczenia i
klejenia
ksylen
5
28,024
< 100 5
20,538
< 100
5
0,3641
<9
toluen
5
1,546
< 100 5
1,077
< 100
5
0,0159
<9
aceton
5
1,546
< 350 5
1,077
< 350
5
0,0159
< 27
alkohol
5
17,024
< 300 5
13,073
< 300
5
0,2317
< 23,4
butylowy
metyloetyloketon 5
12,216
< 300 1
7,201
< 300
5
0,0411
< 23,4
alkohol
5
15,433
< 300 1
10,878
< 300
5
0,1680
< 23,4
izobutylowy
izocyjaniany
5
3,818
< 10 5
2,252
< 10
5
0,0171
< 1,17
octan butylu
5
2,863
< 100 1
1,688
< 100
5
0,0097
< 7,83
octan etylu
5
29,320
< 100 5
20,992
< 100
5
0,4129
< 7,83
węglowodory
5
7,966
< 3000 1
4,666
< 3000
5
0,0907
< 900
alifatyczne
węglowodory
5 134,445 < 1000 5 104,649
< 1000
5
2,1080
< 38,7
aromatyczne
Substancje typu energetycznego
- emitowane prze źródła spalające gaz, stanowiska spawalnicze i przez pojazdy
pył PM-10
5
10,333
< 280 5
5,239
< 280
5
0,0553
< 11
pył PM-2,5
5
10,282
5
5,213
5
0,0545
<2
dwutlenek siarki 5
9,819
< 350 5
4,647
< 350
5
0,0699
< 14
tlenek węgla
5
20,474
<
5
14,303
< 30000 5
0,2171
30000
ozon
1
0,263
< 150 1
0,131
< 150
1
0,0013
dwutlenek azotu 5 147,713 < 200 5 100,530
< 200
5
1,1921
< 25
Metale ciężkie zawarte w pyle
- emitowane przez procesy spawalnicze
fluor
1
0,250
< 30 1
0,125
< 30
1
0,0013
< 1,8
mangan
5
0,708
<9
5
0,354
<9
5
0,0034
< 0,9
miedź
5
0,013
< 20 5
0,006
< 20
5
0,0001
< 0,54
chrom związki 5
0,160
< 20 5
0,080
< 20
5
0,0008
< 2,25
III i IV wartośc
fluor
1
0,250
< 30 1
0,125
< 30
1
0,0013
< 1,8
Pozostałe substancje
- emitowane z procesu w podczyszczalni ścieków i ładowania wózków akumulatorowych
kwas siarkowy
1
0,627
< 200 1
0,209
< 200
1
0,0000
< 14,4
chlorowodór
1
3,593
< 200 1
1,691
< 200
1
0,0179
< 22,5
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Powyższe

tabele,

będące

wyciągiem

z

programu

komputerowego

wskazują

jednoznacznie, że stężenia maksymalne (jednogodzinne S1 i średnioroczne Sa) zanieczyszczeń
emitowanych ze źródeł wprowadzających gazy i pyły do powietrza z terenu projektowanego
przedsięwzięcia „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni” są
niższe od dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia
uśrednionych do jednej godziny i roku (w przypadku stężeń średniorocznych, dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu i wartości odniesienia pomniejszonych o aktualne tło
zanieczyszczeń).
Substancje emitowane z projektowanych zakładowych źródeł emisji można podzielić, pod
względem powodowanych stężeń maksymalnych na następujące grupy, w kolejności od
najmniej uciążliwych:
−

Substancje, których stężenia maksymalne spełniają kryteria skróconego wariantu
obliczeń – ΣSmm < 10% D1:

−

•

aceton,

•

alkohol izobutylowy

•

metyloetyloketon,

•

octan butylu,

•

toluen

•

ozon,

•

fluor,

•

miedź,

•

chrom,

•

kwas siarkowy

Substancje, których stężenia maksymalne, poza granicami zakładu nie przekraczają
poziomu 10 % dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu lub wartości odniesienia
- Smm ≤ 0,1 D1:
•

alkohol butylowy

•

węglowodory alifatyczne,

•

pył zawieszony PM10,

•

pył zawieszony PM2,5

•

żelazo
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−

•

dwutlenek siarki,

•

tlenek węgla,

•

chlorowodór

Substancje, których stężenia maksymalne S1, poza granicami zakładu nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu lub wartości odniesienia - Smm ≤ D1:
•

ksylen

•

izocyjaniany

•

octan etylu

•

węglowodory aromatyczne

•

dwutlenek azotu

•

mangan

Dla emitowanego pyłu jest spełniony warunek:
Σf Σe Efe ≤ (0,0667/n) x Σhe3,15
Wobec czego nie ma potrzeby obliczania rocznego opadu pyłu.
Do raportu w części załącznikowej dołączono izolinie rozkładu stężeń dla najbardziej
uciążliwych zanieczyszczeń zaliczonych do trzeciej grupy substancji to jest ksylenu,
izocyjanianów, octanu etylu, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku azotu i manganu
(zał. 25). Na załączniku 26 w wersji papierowej zestawiono parametry źródeł emisji i
skrócone wyniki obliczeń. W wersji elektronicznej dołączono pełne wyniki obliczeń w siatce
receptorów których z uwagi na objętość nie drukowano.

13.3. Etap likwidacji
Na etapie hipotetycznej likwidacji projektowanego obecnie zakładu będzie miała miejsce
emisja niezorganizowana substancji gazowo-pyłowych do powietrza. Będzie ona
spowodowana ruchem samochodów transportujących odpady i maszyn wykorzystywanych
do rozbiórki. Uciążliwość ta będzie okresowa – ustanie po zakończeniu likwidacji i
zamknięciu placu budowy.
Podczas prowadzenia prac likwidacyjnych będzie miała miejsce emisja:
•

pyłu z powierzchni dróg,

•

substancji gazowych (m. in. tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla,
węglowodorów alifatycznych) podczas eksploatacji maszyn budowlanych i pojazdów
samochodowych.
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14. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE AKUSTYKI
Tematyki rozdziału dotyczą załączniki nr 27, 28, 29.
Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku zewnętrznym określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112 tekst jednolity). Charakterystykę
terenów podlegających ochronie akustycznej w rejonie inwestycji i dopuszczalne poziomy
hałasu szczegółowo przedstawiono w rozdziale 9.7.
Dla potrzeb analizy akustycznej wykonano mapy hałasu obrazujące rozkład izofon dla pory
dziennej i nocnej na etapie budowy i eksploatacji. Dodatkowo wytypowano 8 punktów
obliczeniowych w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, w tym 4
punkty w których wykonano obecnie pomiary hałasu (W1 – W4) oraz 4 dodatkowe punkty
(W5 – W8). Lokalizację tych punktów opisano w tabeli poniżej oraz pokazano na mapach
izofon w części załącznikowej (zał. 29).
Tabela 104
Lokalizacja punktów obliczeniowych hałasu
Lp. Lokalizacja

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

W8

Tereny rekreacyjne w rejonie m.
Chocicza Mała (działka nr 35/2)
Zabudowa zagrodowa w rejonie m.
Chocicza Mała (działka nr 7/1)
Zabudowa zagrodowa w rejonie m.
Białężyce (działka nr 122/7)
Zabudowa jednorodzinna w m.
Obłaczkowo (działka nr 69/30)
Zabudowa zagrodowa w rejonie m.
Chocicza Mała (działka nr 11/6)
Zabudowa jednorodzinna w rejonie
m. Białężyce (działka nr 21/4)
Zabudowa jednorodzinna przy linii
kolejowej PKP w rejonie m.
Obłaczkowo (działka nr 37)
Zabudowa jednorodzinna w rejonie
m. Grzymisławice (działka nr 48/3)

Wysokość nad
poziomem
terenu
[m]
4,0

Wartość dopuszczalna
hałasu [dB]
Pora
Pora nocna
dzienna
55
45

4,0

55

45

4,0

55

45

4,0

50

40

4,0

55

45

4,0

50

40

4,0

55*

45*

4,0

50

40

* - podano wartość dopuszczalną dla zabudowy wielorodzinnej pomimo iż Gmina Września zakwalifikowała ten
obiekt do zabudowy jednorodzinnej z uwagi na fakt iż z wywiadu terenowego wynika, że mieszkają tam dwie
rodziny i w MPZP teren ten nie jest kwalifikowany jako tereny podlegające ochronie akustycznej
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Obliczenia hałasu w środowisku w rejonie zakładu wykonano przy użyciu programu
komputerowego ITB HPZ 2001 wersja marzec 2012. Obliczenia wykonano dla następujących
warunków:
•

temperatura powietrza – 100C

•

wilgotność względna – 70%

•

uwzględniono oddziaływanie od gruntu liczone metodą uproszczoną wg PN-ISO
9613-2 (tereny wokół zakładu to pola uprawne, tereny zielone).

Obliczając poziom dźwięku w punktach imisji, od źródeł na terenie zakładu wykorzystano
zależność:

LAeqO = LAWeqi − 10 lg 4π − ∆Lr − ∆Le − ∆Lz − ∆L p

,dB

gdzie :
•
•
•
•
•

LAweqi – ekwiwalentny poziom A mocy akustycznej źródła hałasu, wyrażony w dB
∆Lr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości, m
∆Le – poprawka uwzględniająca ekranowanie przez przeszkody znajdujące się na linii
źródło hałasu – punkt imisji, dB
∆Lp – poprawka uwzględniająca pochłanianie dźwięku przez powietrze, dB
∆Lz – poprawka uwzględniająca wpływ zieleni, dB

Jawną postać parametrów równania powyższego przedstawiono w poniższych zależnościach.
Poziom mocy akustycznej zewnętrznego, powierzchniowego źródła hałasu obliczono
wykorzystując wzór:
LAweq1 = LAeq1 + 10lg 2S – ∆LN

,dB

gdzie:
•
•

•
•
•

LAeq1 – wartość średnia zmierzonych poziomów A dźwięku w punktach pomiarowych
zlokalizowanych wokół zewnętrznego źródła hałasu, dB
S – pole powierzchni wyznaczone konturem pomiarowym wokół źródła hałasu, m2
∆LN – poprawka uwzględniana w przypadku gdy d < lmax/2, dB przy czym :
d – odległość obrysu źródła powierzchniowego o bokach a x b od punktu
pomiarowego, m
lmax – największy wymiar liniowy źródła powierzchniowego, m.
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Wielkość poprawki ∆LN dla poszczególnych sytuacji przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela 105
Wartość poprawki ∆LN w zależności od geometrii źródła i odległości punktu pomiarowego.
C
d / lmax
b
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1:1
4.6
2.4
1.6
1.2
1
1 : 2.5
4.4
2.2
1.5
1.1
1
1:5
1.6
1.3
0.9
0.8
0.6
Wielkość ekranowania fali dźwiękowej na drodze jej propagacji obliczono z równania:

(

∆Le = −10 lg 10 −0.1∆Le1 + 10 −0.1∆Le 2 + 10 −0.1∆Le 3

)

,dB

przy czym:

∆Le1 = 10 lg( 3 + 20λ ∗ Z )

,dB

∆Le 2 ,e 3 = 10 lg( 3 + 10λ ∗ Z )

,dB

gdzie:
•
•
•
•
•

∆Le – ekranowanie całkowite przez przegrodę, dB
∆Le1 – ekranowanie przez krawędź górną przegrody, dB
∆Le2,e3 – ekranowanie przez krawędzie boczne przegrody, dB
λ- długość fali akustycznej ekranowanego dźwięku, m
Z – parametr geometrii układu źródło-ekran-punkt imisji, m

Pochłanianie dźwięku przez powietrze określono wg. Zależności:
∆Lp = αp * r

,dB

gdzie:
•
•
•

αp – współczynnik pochłaniania przez powietrze; dla temperatury 10oC, wilgotności
względnej 70% i częstotliwości 500 Hz,
αp = 0.002 dB/m,
r – odległość źródła od punktu imisji, m
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Wpływ zieleni na obniżenie poziomu dźwięku w punkcie imisji obliczono wykorzystując równość:
∆Lz = αz * l

,dB

gdzie:
•
•
•

αz – współczynnik tłumienia zieleni; dla częstotliwości 500 Hz,
αz=0.05 dB/m,
l – długość pasa zieleni, m

Poprawka uwzględniająca wpływ odległości źródła od punktu imisji wyznaczona została ze wzoru:
∆Lr = 20lg (r/r0)

dB

gdzie:
•
•

r – odległość źródła od punktu imisji, m
r0 – odległość odniesienia równa 1 m.

Całkowity poziom hałasu w punkcie imisji otrzymano sumując logarytmicznie wartości
poziomu dźwięku od wszystkich oddziałujących źródeł hałasu zakładu, uwzględniając czas
ich oddziaływania w porze dziennej i nocnej. Na podstawie obliczeń, których algorytm
przedstawiono w niniejszym rozdziale, wyznaczono podstawowe wskaźniki oceny hałasu
emitowanego do środowiska.

14.1. Etap budowy
Budowa zakładu polegać będzie na wykonaniu:
•

wykopów pod fundamenty

•

fundamentów i konstrukcji betonowych

•

prac budowlano-montażowych

•

montażu urządzeń, sieci i instalacji przemysłowych

•

budowy układów drogowych wewnętrznych

•

prac wykończeniowych

•

zagospodarowaniu terenu po zakończeniu budowy.
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Przy pracach powyższych używany będzie ciężki sprzęt budowlany: koparki, ładowarki,
spycharki, dźwigi oraz samochody ciężarowe do transportu betonu, konstrukcji stalowych i
innych materiałów i surowców. Układ transportu surowców i materiałów na etapie budowy
zaplanowano w układzie jednokierunkowym, to znaczy dowóz następować będzie od strony
północnej istniejącym fragmentem starej drogi 432 a wyjazd z budowy od strony południowej
na drogę 432. Praca sprzętu ciężkiego i przejazd samochodów ciężarowych powodować będą
okresową uciążliwość akustyczną.
Największa emisja hałasu na etapie budowy wystąpi w czasie wykonywania prac ziemnych i
fundamentowych. Dla okresu tego obliczono zasięg oddziaływania akustycznego. Do
obliczeń przyjęto założenie, że w jednym rejonie budowy równocześnie pracować będą:
ładowarka, spycharka, koparka. Do obliczeń zamodelowano 7 takich obszarów pracujących
jednocześnie w porze dziennej:
•

1 w rejonie centrum dostaw

•

1 w rejonie wydziału karoserii

•

1 w rejonie lakierni

•

1w rejonie montażu

•

1 w rejonie budynku wielofunkcyjnego

•

1 w rejonie bocznicy kolejowej i placu odkładczego (outbound)

•

1 w rejonie wydziału budowy samochodów specjalnych BUS.

W porze nocnej założono pracę w rejonie jednego takiego obszaru - wydziału karoserii.
Ponadto założono ruch pojazdów ciężarowych w ilości około 150/d, w tym 80 w ciągu 8
najmniej korzystnych godzin w porze dziennej i 2 w ciągu jednej godziny pory nocnej.
Charakterystykę źródeł hałasu dla etapu budowy przyjętych do obliczeń przedstawiono w
tabeli.
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Tabela 106
Charakterystyka źródeł hałasu w czasie wykonywania prac budowlanych przyjętych do
obliczeń
Czas ruchu
Równoważny
Poziom mocy
w przedziale
poziom mocy
akustycznej
Lp.
Wyszczególnienie
odniesienia (na 8
akustycznej
LWA
LWAeq
h i na 1 h.)
[dB]
[min]
[dB]
1)
1
Ładowarka gąsienicowa
109,3
480/60
109,3
2
Spycharka gąsienicowa
109,31)
480/60
109,3
1)
3
Koparka kołowa
103,9
480/60
103,9
1)
Wartości przyjęte na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji
hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202)z późniejszymi zmianami
Poziom mocy akustycznej samochodów ciężarowych dowożących surowce przyjęto na
podstawie publikacji R. Hnatkowa która uwzględnia ruch odcinkowy:
•

Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą
prędkością. Materiały XXVII ZSZZW Gliwice-Ustroń 1999 r.

•

Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem
przyspieszonym lub opóźnionym. Materiały XXVIII ZSZZW Gliwice-Wisła
2000 r.

Tabela 107
Przyjęte do obliczeń wartości poziomów mocy akustycznej pojazdów obsługujących budowę
Wyszczególnienie
Rodzaj ruchu
Poziom mocy akustycznej
(przy prędkości 20 km/h)
LWA
[dB]
Pojazdy ciężkie
- przyspieszony
100,8
- opóźniony
94,0
- ze stałą prędkością
96,5
Do obliczeń przyjęto, następujące proporcje:
•

ruch jednostajnie przyspieszony:

40 %,

•

ruch jednostajnie opóźniony:

20 %,

•

ruch ze stałą prędkością:

40 %.

Uwzględniając w/w proporcje obliczony średni poziom mocy akustycznej pojazdów wynosi:
•

dla pojazdów ciężkich - LWA = 98,5 dB.
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Obliczenia wykonano z poniższego wzoru:

W obliczeniach założono że pojazdy w ilości po 16 sztuk dojeżdżają do 5 różnych obszarów
budowy – łącznie 80 w ciągu 8 godzin pory dziennej i 2 do jednego obszaru w ciągu godziny
nocnej. Przejeżdżają w jedną stronę około 500 m od trasy głównej na terenie budowy o
kierunku N-S. Ponadto założono punktowe źródła hałasu w trakcie rozładunku pojazdów,
przy następujących danych: poziom mocy akustycznej pojazdu 105 dB, czas pracy przy
rozładunku 30 s/pojazd, ilość pojazdów w jednym obszarze – 16 sztuk w 8 godzinach dnia i 2
w 1 godzinę nocy. Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła rozładunku
wynosi:
•

w porze dziennej – LWA = 87,2 dB

•

w porze nocnej – LWA = 87,2

W tabeli poniżej przedstawiono poziomy mocy akustycznej źródeł liniowych pojazdów
przyjęte do obliczeń. Do obliczeń przyjęto ruch z prędkością 20 km/h.
Przyjęty wariant obliczeniowy dla etapu budowy uwzględniający prace ziemne i
fundamentacyjne można uznać za najmniej korzystny dla okresu realizacji inwestycji.
Na podstawie powyższych danych obliczono poziom emisji hałasu w rejonie terenu
inwestycji na etapie budowy oraz w wytypowanych w punktach obserwacji. Wyniki obliczeń
przedstawiono w tabeli poniżej i na mapach akustycznych. Z wykonanych obliczeń wynika że
zarówno w porze dziennej jak i nocnej prace budowlane nie będą powodowały przekroczeń
wartości dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej przy przyjętych
założeniach. Prace budowlane będą prowadzone zarówno w porze nocnej jak i dziennej. W
celu pełnej ochrony okolicznych mieszkańców przed hałasem na etapie budowy należy w
porze nocnej ograniczać te prace ziemne które generują największy hałas, np. głębokie
wykopy, przemieszczania mas ziemnych na tymczasowe zwałowiska.
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Tabela 108
Dane do obliczeń akustycznych dla ruchu pojazdów ciężarowych w porze dziennej i nocnej na etapie budowy
Ilość
Symbol
Nazwa odcinka, punktu
Długość
Ilość pojazdów w przedziale Czas ruchu w przedziale
odcinka pojazdów w
odniesienia
odniesienia dla
ciągu doby
[m]
wszystkich pojazdów [s]

O1

Równoważny poziom
mocy akustycznej
LWA,eq
[dB]
Dzień
Noc

Dzień

Noc

Dzień

Noc

2
2/obszar
(zamodelowano
1 obszar)

23 040

576

97,5

90,5

2880*

360*

88,5

88,5

Ruch pojazdów na trasie N – S

1600

150

80

O2 – O6 Dojazd do placów budowy – 5
obszarów
* - czas ruchu w dwie strony

500

150

80
16/obszar
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Tabela 109
Poziom emisji hałasu w okresie budowy w punktach obserwacji
Lp. Lokalizacja
Wysokość [m]

Wartość dopuszczalna [dB]
Pora dzienna Pora nocna
55
45

Wartości obliczone [dB]
Pora dzienna
Pora nocna
48,3
38,6

W1

Tereny rekreacyjne w rejonie m. Chocicza Mała
(działka nr 35/2)

4,0

W2

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Chocicza
Mała (działka nr 7/1)

4,0

55

45

51,4

39,1

W3

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Białężyce
(działka nr 122/7)
Zabudowa jednorodzinna w m. Obłaczkowo
(działka nr 69/30)

4,0

55

45

46,8

37,5

4,0

50

40

43,9

34,8

W5

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Chocicza
Mała (działka nr 11/6)

4,0

55

45

53,4

39,6

W6

Zabudowa jednorodzinna w rejonie m. Białężyce
(działka nr 21/4)

4,0

50

40

47,8

37,6

W7

Zabudowa jednorodzinna przy linii kolejowej
PKP w rejonie m. Obłaczkowo (działka nr 37)

4,0

55

45

48,2

37,6

W8

Zabudowa jednorodzinna w rejonie m.
Grzymisławice (działka nr 48/3)

4,0

50

40

45,8

37,9

W4
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14.2. Etap eksploatacji
Na terenie projektowanego zakładu, na etapie jego eksploatacji, wytypowano źródła hałasu
typu budynki, typu liniowego odzwierciedlające ruch pojazdów i typu punktowego.
Dla poszczególnych przegród budowlanych budynków będących źródłami hałasu przyjęto
następujące wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej elementów budowlanych:
•

ściana betonowa:

RA2 = 43 dB

•

ściana osłonowa z pojedynczej blachy trapezowej bez izolacji:

RA2 = 15 dB

•

ściana osłonowa z blachy trapezowej
i kaset stalowych wypełnionych wełną mineralną:

RA2 = 36 dB

•

przykrycie dachowe:

RA2 = 30 dB

•

bramy przemysłowe rolowane:

RA2 = 12 dB

Dla ścian złożonych z bramami średni wskaźnik izolacyjności akustycznej obliczono ze
wzoru:

R A 2,śr = 10 log

S
−0 ,1R
∑ Si ⋅10 A2,i

gdzie:
S = całkowita powierzchnia przegrody
Si = powierzchnia elementu „i”
RA2,i = wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej elementu ‘I’

Charakterystykę źródeł hałasu typu budynek przedstawiono w tabeli poniżej. Poziom hałasu
wewnątrz obiektów przyjęto na podstawie obserwacji i danych z innych podobnych obiektów
na terenie zakładów przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i Niemczech, lub jako
maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na stanowiskach pracy. Na dachach niektórych
obiektów powstaną nadbudówki nazywane Penthousy w których zlokalizowane będą
urządzenia techniczne jak np. centrale wentylacyjne, stacje trafo, rozdzielnice, itp.
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Tabela 110
Charakterystyka źródeł hałasu typu budynek

Symbol Wyszczególnienie

B1

B2

B1-2

B3

B3/1-2

B4

Centrum magazynowe (składowe)
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Centrum dostaw
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Hala magazynowa przy centrum dostaw i
magazynowym
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Wydział karoserii
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Nadbudówki (Penthaus)na wydziale
karoserii
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Tunel transportu pojazdów do lakierni –
źródło liniowe

Wskaźnik
Równoważny
izolacyjności
poziom hałasu
akustycznej
wewnątrz obiektu
właściwej przegrody
LAeq
RA2
[dB]
[dB]
80
80
80
80
80

36
36
36
36
30

80
80
80
80
80

36
36
36
36
30

80
80
80
80
80

36
12
15
12
30

85
85
85
85
85

43
43
20
43
30

90
90
90
90
90

36
36
36
36
30
65 dB
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B5

B6

B7
B8

B9

B8/1

B9/1

B10

Lakiernia
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Sterownia przy lakierni
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Tunel transportu pojazdów do montażu –
źródło liniowe
Montaż (4 moduły modelowe)
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Wydział wykańczania (Finish)
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Nadbudówki (Penthaus) na montażu
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Penthaus na wydziale wykańczania
(Finish)
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
Budynek wielofunkcyjny
Spine&TC&Pilotorga (część centralna)
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach

75
75
75
75
75

15
14,8
15
15
30

75
75
75
75
75

15
15
15
15
30
65 dB

80
80
80
80
80

16,5
36
36
36
30

82
82
82
82
82

36
28,4
36
36
30

90
90
90
90
90

36
36
36
36
30

90
90
90
90
90

36
36
36
36
30

80
80
80
80
80

36
36
36
36
30
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B11

Budynek wielofunkcyjny
Spine&TC&Pilotorga (część południowa)
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
B12
Budynek samochodów specjalnych BUS
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
B13
Budynek mediów
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
B14
Budynek magazynowania odpadów
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach
B15/1-2 Portiernia na N i W
- ściana W
- ściana S
- ściana E
- ściana N
- dach

55
55
55
55
55

43
43
43
43
30

82
82
82
82
82

20,5
36
36
36
30

105
105
105
105
105

43
43
43
43
30

75
75
75
75
75

15
15
15
15
15

55
55
55
55
55

36
36
36
36
30

Poziom mocy akustycznej punktowych źródeł hałasu określono na podstawie danych z kart
katalogowych, danych o podobnych źródłach hałasu z terenu VW w Poznaniu i Swarzędzu
wybierając uśrednione poziomy mocy akustycznej. Uwzględniono czas pracy poszczególnych
urządzeń w przedziałach odniesienia i obliczono równoważne poziomy mocy akustycznej.
Charakterystykę punktowych źródeł hałasu przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 111
Równoważny poziom mocy akustycznej punktowych źródeł hałasu.
Symbol
Wyszczególnienie
Poziom mocy
Czas prac w
akustycznej
przedziale
LWA [dB]* odniesienia T [h]

W1/1-5

W2/1-3

W3/1-16
W4/1-36

W5
W6/1-13
W7/1-7
W8/1-7

W9/1-15
W10/1-3
W11
W12

W13/1-8
W14/1-8

Pora
Pora
dnia
nocy
Centrum magazynowe (składowe)
Centrale wentylacyjno –
95
8
1
klimatyzacyjne – 5 szt.
Centrum dostaw
Centrale wentylacyjno –
95
8
1
klimatyzacyjne – 3 szt.
Wydział budowy karoserii
Czerpnie powietrza – 16
85
8
1
szt.
Wentylatory wyciągowe i
88
8
1
wyrzutnie – 36 szt.
Lakiernia
Czerpnia powietrza do
96
8
1
linii Fullera
Czerpnie powietrza duże
92
8
1
– 13 szt.
Czerpnie powietrza małe
85
8
1
– 7 szt.
Wentylatory wyciągowe i
95
8
1
wyrzutnie duże, centrale
wentylacyjno grzewcze –
7 szt.
Wentylatory wyciągowe i
90
8
1
wyrzutnie małe – 15 szt.
Wyloty z tuneli VBH i
92
8
1
KTL – 3 szt.
Komin centralny
95
8
1
Sterownia przy lakierni
Centrala wentylacyjno –
95
8
1
klimatyzacyjna – 1 szt.
Wydział montażu i wydział wykańczania (Finish)
Czerpnie powietrza – 8
85
8
1
szt.
Wentylatory wyciągowe i
90
8
1
wyrzutnie – 8 szt.

Równoważny
poziom mocy
akustycznej
LWA,eq [dB]
Pora
Pora
dnia
nocy
95

95

95

95

85

85

90

90

96

96

92

92

85

85

94

94

90

90

92

92

95

95

95

95

85

85

90

90
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Budynek wielofunkcyjny Spine&TC&Pilotorga
W15/1-2 Czerpnie powietrza – 2
85
8
1
szt.
W16/1-6 Wentylatory wyciągowe i
95
8
1
wyrzutnie – 6 szt.
W17/1-3 Centrale wentylacyjno
95
8
1
klimatyzacyjne – 3 szt.
Budynek budowy samochodów specjalnych BUS
W18
Centrala wentylacyjno –
95
8
1
klimatyzacyjna
W19/1-2 Czerpnie powietrza – 2
85
8
1
szt.
W20/1-2 Wentylatory wyciągowe i
95
8
1
wyrzutnie – 2 szt.
Budynek mediów
W21
Centrala wentylacyjno –
95
8
1
klimatyzacyjna
Magazyn odpadów
W22
Centrala wentylacyjna
85
8
1
Portiernia N i W
W23/1-2 Centrala wentylacyjno –
86
8
1
klimatyzacyjna
Stacja magazynowania paliw i płynów technicznych
W24
Stacja pomp
75
8
1
(pompy
obudowane)
Komin kotłowni
W25
Komin kotłowni
95
8
1
* - podano dla jednej sztuki

85

85

95

95

95

95

95

95

85

85

95

95

95

95

85

85

86

86

75

75

95

95

Jako punktowe źródła hałasu przyjęto także urządzenia gabarytowe, dla których brak jest
danych w zakresie poziomu hałasu wewnętrznego, natomiast można określić poziom mocy
akustycznej. Należą do nich chłodnie i trafostacje 110/15kV. Charakterystykę tych źródeł
hałasu przyjęto na podstawie danych katalogowych i projektowanych, oraz pomiarów
własnych i innych autorów, między innymi na terenie zakładu VW Poznań przedstawiono w
tabeli. Poziom mocy akustycznej dla stacji transformatorowych przyjęto za wytycznymi do
budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
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Tabela 112
Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu stacji trafo i chłodni
Symbol Wyszczególnienie
Poziom
Czas pracy w
Równoważny
mocy
przedziale
poziom mocy
akustycznej
odniesienia T
akustycznej
LWA [dB]
[min]
LWA,eq [dB]
Pora
Pora
Pora dnia Pora nocy
dnia
nocy
Stacje trafo
ST/1-2
64*
480
60
64
64
110/15kV – 2 szt.
Chłodnie jako kompletne
99*, 1
99*, 1
99*, 1
CH/1-4
480
60
,1
,1
urządzenia – 4 szt.
89*
89*
89*, 1
* - wartości dla jednej sztuki
1) – wartość 99 dB odnosi się do pracy ze 100 % obciążeniem, wartość 89 dB odnosi się do
pracy z 50% obciążeniem, do obliczeń w porze dziennej przyjęto pracę wszystkich 4 chłodni
ze 100% obciążeniem a w porze nocnej z 30% obciążeniem
Na terenie zakładu poruszać się będą pojazdy ciężarowe i osobowe, oraz pojazdy transportu
wewnętrznego.
Pojazdy osobowe to pojazdy służbowe wjeżdżające na teren zakładu przez bramę i portiernię
od strony zachodniej w następującym układzie:
•

magazyn i centrum dostaw – 50 pojazdów/dzień

•

wydział karoserii - 50 pojazdów/dzień

•

wydział lakierni - 50 pojazdów/dzień

•

wydział montażu - 15 pojazdów/dzień

•

wydział prototypów - 10 pojazdów/dzień

•

dział zapewnienia jakości - 10 pojazdów/dzień

•

łącznie – 185 pojazdów/dzień

Ponadto na terenie zakładu przewiduje się w ciągu dnia ruch około 500 pojazdów osobowych
gości i firm zewnętrznych wjeżdżających na teren zakładu od strony zachodniej. Ruch tych
pojazdów następować będzie głównie w rejon hali pilotażowej z zapleczem biurowym.
Do

pojazdów

osobowych

zaliczono

w

obliczeniach

akustycznych

także

ruch

wyprodukowanych nowych samochodów. Pojazdy te poruszają się po torze testowym
pomiędzy lakiernią i halą wykańczania, oraz z hali montażu i wykańczania na parking
odkładczy i załadunkowy (Outbound). Będzie to 450 pojazdów w ciągu doby.
297

Pojazdy ciężarowe na terenie zakładu będą dowoziły surowce do produkcji oraz materiały
eksploatacyjne i odbierały wyprodukowane samochody oraz odpady. Schemat ruchu
pojazdów ciężarowych na terenie zakładu przedstawia się następująco:
•

332 sztuk/dobę - łączna ilość pojazdów

•

40 pojazdów do wydziału montażu od strony zachodniej

•

30 pojazdów do wydziału montażu od strony wschodniej

•

88 pojazdów do wydziału centrum dostaw

•

74 pojazdy do wydziału karoserii

•

100 pojazdów odbierających wyprodukowane samochody.

Ponadto przewiduje się przejazd na terenie zakładu, na wybudowanej specjalnie do tego celu
bocznicy kolejowej, około 5 składów pociągów towarowych w ciągu doby odbierających
wyprodukowane samochody.
Ruch wszystkich pojazdów na terenie zakładu będzie rozłożony równomiernie w ciągu całej
doby za wyjątkiem pojazdów osobowych gości i firm zewnętrznych których ruch będzie
następował wyłącznie w porze dziennej. Na terenie zakładu założono ruch wszystkich
pojazdów z prędkością 20 km/h. W rozdziale 5.4. przedstawiono schematyczny rysunek
rozkładu ruchu pojazdów.
Poziom mocy akustycznej samochodów przyjęto na podstawie publikacji R. Hnatkowa która
uwzględnia ruch odcinkowy:
•

Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą
prędkością. Materiały XXVII ZSZZW Gliwice-Ustroń 1999 r.

•

Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem
przyspieszonym lub opóźnionym. Materiały XXVIII ZSZZW Gliwice-Wisła
2000 r.

Przyjęte do obliczeń wartości podano w tabeli.
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Tabela 113
Poziomy mocy akustycznej pojazdów przyjęty do obliczeń
Poziom mocy akustycznej
(przy prędkości 20 km/h)
Wyszczególnienie
Rodzaj ruchu
LWA
[dB]
- przyspieszony
100,8
Pojazdy ciężkie
- opóźniony
94,0
- ze stałą prędkością
96,5
- przyspieszony
85,5
Pojazdy lekkie
- opóźniony
79,4
- ze stałą prędkością
82,0
Do obliczeń przyjęto, następujące proporcje:
•

ruch jednostajnie przyspieszony:

40 %,

•

ruch jednostajnie opóźniony:

20 %,

•

ruch ze stałą prędkością:

40 %.

Uwzględniając w/w proporcje obliczono średni poziom mocy akustycznej pojazdów wynosi:
•

dla pojazdów ciężkich - LWA = 98,5 dB.

•

dla pojazdów lekkich - LWA = 83,5 dB.

Obliczenia wykonano z poniższego wzoru:

Ruch pociągów zastąpiono punktowymi źródłami hałasu dla których poziom mocy
akustycznej wyznaczono na podstawie danych zawartych w instrukcji ITB 311.
Według cytowanej instrukcji poziom mocy akustycznej dla poszczególnych manewrów jakie
będą wykonywane na projektowanej bocznicy wynoszą:
•

wjazd i wyjazd pociągów (przyjęto jak dla toczenia) – 99 dB (czas zależny od
długości trasy)
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•

hamowanie i start pociągów – 105 dB (10 + 10 s)

•

toczenie wagonów z bocznicy do placu outbound – 99 dB (czas zależy od
długości toczenia)

Ruch pociągów zastąpiono źródłami punktowymi z których dla jazdy i toczenia każde
odpowiada 100 m przejazdu. Prędkość pociągów założono 5 km/h.
Równoważny poziom mocy akustycznej dla poszczególnych odcinków ruchu pojazdów i
pociągów obliczono na podstawie wzorów podanych powyżej. Dodatkowo wprowadzono
zastępcze punktowe źródła hałasu związane z parkowaniem pojazdów osobowych pod
budynkami (parkingów ciężarowych nie będzie na terenie zakładu) i placem załadunkowym
gotowych pojazdów na pojazdy typu lora i wagony kolejowe oraz związane z kontrolą na
bramie wjazdowej pojazdów ciężarowych od strony północnej. Dla tych operacji poziom
mocy akustycznej pojazdów przyjęto według instrukcji ITB nr 338/2008 i podano go w
tabelach poniżej.

Tabela 114
Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężarowych
Operacja
Moc akustyczna /dB/
Start
105
Hamowanie
100
Jazda po terenie, manewrowanie
100

Czas operacji /s/
5
3
Zależy od długości drogi

Tabela 115
Poziom mocy akustycznej pojazdów osobowych
Operacja
Moc akustyczna /dB/
Start
97
Hamowanie
94
Jazda po terenie, manewrowanie
94

Czas operacji /s/
5
3
Zależy od długości drogi

Do rozładunku samochodów ciężarowych dostarczających części do montażu pojazdów,
półprodukty, poszczególne podzespoły, materiały eksploatacyjne i załadunku samochodów
odbierających odpady, oraz do transportu wewnętrznego na terenie zakładu wykorzystywane
będą wózki widłowe, podnośniki i pojazdy platformowe.
Przewidywany ruch poszczególnych pojazdów tego typu wynosi:
•

50 szt. na wydziale montażu

•

55 szt. na wydziale karoserii

•

85 szt. na wydziale centrum dostaw.
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Większość tych pojazdów będzie poruszała się wewnątrz hal i hałas z ich pracy uwzględniony
jest w oddziaływaniu hal produkcyjnych. Na zewnątrz poruszać się będzie około 10 – 15
pojazdów przy każdym wydziale w trakcie załadunki i rozładunku.
Poziom mocy źródła zastępczego dla obszaru ruchu tych pojazdów przyjęto w wysokości 82
dB z obserwacji i pomiarów na innych obiektach gdzie pracują tego typu pojazdy a ich ruch
zastąpiono źródłami punktowymi.
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Tabela 116
Dane do obliczeń akustycznych dla pojazdów osobowych, ciężarowych, pociągów i pojazdów obsługi wewnętrznej w porze dziennej i nocnej
Symbol
Nazwa odcinka, punktu
Długość
Ilość
Ilość pojazdów w
Czas ruchu w przedziale
Równoważny poziom
odcinka
pojazdów
przedziale odniesienia*
odniesienia dla
mocy akustycznej
[m]
w ciągu
wszystkich pojazdów [s]
LWA,eq
[dB]
doby*
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Pojazdy ciężarowe
P1
O1
O2
O3/1
O3/2
O3/3
O3/4
O3/5
O3/6
O4

O5

Brama wjazdowa od strony
północnej (hamowanie
+postój 10 s + start)
Ruch do pierwszego rozjazdu
Ruch pojazdów od
pierwszego rozjazdu w
kierunku zachodnim
Ruch pojazdów do wydziału
montażu od strony
zachodniej
Ruch pojazdów pod wydział
centrum dostaw
Ruch pojazdów od
pierwszego rozjazdu do
odjazdu w kierunku wydziału
montażu od strony
wschodniej

Ź.p.

664

400

20

7200

360

96,0

92,0

100

664

400

20

7200

360

92,5

88,5

200

256

154

4

5544

144

91,3

84,5

63
18
99
54
36
45

85,7
80,3
87,7
85,0
83,3
84,2

80,9
75,5
82,9
80,3
78,5
78,9

175
50
275
150
100
125

80

48

2

1512
432
2376
1296
864
1080

100

176

106

2

1908

36

86,7

78,5

400

408

246

12

17712

864

96,4

92,3
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O6

O7

O8

O9/1
O9/2

P2

Ruch pojazdów do wydziału
montażu od strony
wschodniej
Ruch pojazdów od odjazdu
w kierunku wydziału
montażu od strony
wschodniej do odjazdu w
kierunku wydziału karoserii
Ruch pojazdów od odjazdu
w kierunku wydziału
karoserii do wydziału
karoserii
Ruch pojazdów od odjazdu
w kierunku wydziału
karoserii do placu Outbound
Manewry hamowania, jazdy
przez 10 s. i hamowania
pojazdów typu lora na placu
Outbound

350

60

38

2

2394

126

87,7

83,9

300

348

208

10

11232

540

94,4

90,3

100

148

88

6

1584

108

85,9

83,3

475
550

200

120

6

10260
11880

513
594

94,1
94,7

90,0
90,7

Ź.p.

100

60

3

1080

54

87,8

83,8

Pojazdy osobowe
O10/1
O10/2
O11

Ruch pojazdów gotowych na
plac Outbound
Ruch pojazdów gotowych po
torze testowym

225
950

450

160

20

6480
27360

810
3420

77,0
83,3

77,0
83,3

700

450

160

20

20160

2520

82,0

82,0
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P3

P4

O11
O12/1
O12/2
O12/3
O12/4
O12/5
O12/6
P5
P6
O13/1
O13/2

Załadunek pojazdów
gotowych na pojazdy lora
(start pojazdu
wyprodukowanego, przejazd
20 s wraz z wjazdem na lorę
i hamowanie)
Załadunek pojazdów
gotowych na pociągi (start
pojazdu wyprodukowanego,
przejazd 30s wraz z wjazdem
na pociąg i hamowanie)
Ruch pojazdów na teren
zakładu od bramy zachodniej
do pierwszego rozjazdu
Ruch pojazdów osobowych
od pierwszego rozjazdu do
magazynu i centrum dostaw i
karoserii
Parking pod centrum dostaw
Parking pod wydziałem
karoserii
Ruch pojazdów od
pierwszego rozjazdu do
lakierni

Ź.p.

225

150

10

4200

560

86,3

83,6

Ź.p.

225

150

-

5700

-

84,5

-

100

1 370

822

50

14796

900

80,6

77,5

990
540
90
585
855
540
40

79,7
77,0
69,2
77,4
79,0
77,0
75,3

77,9
75,3
67,5
75,6
77,3
75,3
76,5

550
300
50
325
475
300
Ź.p.

200

120

10

50

30

5

11880
6480
1080
7020
10260
6480
240

Ź.p.

50

30

5

240

40

75,3

76,5

450
100

100

60

6

4860
1080

486
108

75,8
69,2

74,8
68,3
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P7

O14

P8

Parking pod lakiernią
Ruch pojazdów gości i
pracowników od pierwszego
rozjazdu do wydziału
montażu, prototypów,
zapewnienia jakości i biur
Parkowanie w rejonie
wydziału montażu,
prototypów, zapewnienia
jakości (kilka stref
parkowania zastąpiona
jednym źródłem na
niewielkim obszarze w
stosunku do powierzchni
zakładu.

Ż.p.

50

30

3

240

24

75,3

74,3

250

1070

645

34

29025

1530

83,5

79,8

Ź.p.

535

320

17

2560

136

85,6

81,9

Pociągi
Wjazd pociągów z linii
kolejowej
Hamowanie i start pociągów
P10
na bocznicy
Jazda wagonów z bocznicy
P11/1-2 pod plac Outbound i na
bocznicę
Hamowanie i start pociągów
P12
na placu Outbound
P9/1-8

800
(8 Ź.p.)

10

6

-

432

-

80,7

-

Ź.p.

5

3

-

60

-

78,2

-

200
(2 Ź.p.)

10

6

-

432

-

80,7

-

Ź.p.

5

3

-

60

-

78,2

-
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Pojazdy transportu wewnętrznego
Ruch wózków przy wydziale
P13/1-2 montażu od strony
zachodniej – dwa obszary
Ruch przy wydziale montażu
P14
od strony wschodniej
Ruch przy wydziale karoserii
P15/1-2
– dwa obszary
Ruch przy wydziale centrum
P16
dostaw

10 h**
Ź.p.
10 h**
Ź.p.
10 h**
Ź.p.
10 h**
Ź.p.

82 dB

82 dB

82 dB

82 dB

82 dB

82 dB

82 dB

82 dB

* - uwzględnia pojazdy w dwie strony przy źródłach liniowych obrazujących trasy przejazdu
** - podano czas pracy a nie długość przejazdów i poziom mocy źródła zastępczego a nie ilość pojazdów
Ź.p. – źródło punktowe
W powyższej tabeli przyjęto układ najmniej korzystny z uwagi na długość dróg przejazdu. Możliwy jest ruch w innych układach (np. pojazdu do magazynu
odpadów) ale w innych wariantach trasy przejazdu są krótsze.
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W części załącznikowej do raportu (zał. 29) pokazano mapę odcinków ruchu pojazdów
przyjętych do obliczeń, oraz mapę źródeł – budynków, punktowych i liniowych. Dla
zobrazowania rozkładu hałasu w rejonie zakładu wykonano mapy hałasu obrazujące izofony
dla pory dziennej i nocnej. Poniżej w tabeli zestawiono wyniki obliczeń w 8 wytypowanych
punktach obliczeniowych w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie
akustycznej, w tym w 4 punktach w których wykonano obecnie pomiary hałasu (W1 – W4),
oraz w 4 dodatkowych punktach (W5 – W8). Obliczenia w punktach wytypowanych jak i na
całym obszarze wykonano bez uwzględnienia tła akustycznego. Należy wyraźnie podkreślić
że wykonane pomiary hałasu na przedmiotowym terenie miały zobrazować aktualny stan
akustyczny a wnioski z wykonanych pomiarów wskazują na znaczny (a właściwie wyłączny)
udział hałasu komunikacyjnego w kształtowaniu tła akustycznego. Hałas komunikacyjny
podlega innym normom (wyższym) niż hałas z przemysłowych źródeł dlatego też nie
powinno się go uwzględniać w obliczeniach modelowych emisji z projektowanego zakładu, w
przyszłości w pomiarach eliminować lub wskazywać na podstawie pomiarów że jest on
dominujący, a projektowana inwestycja pracuje w tle hałasu komunikacyjnego na
najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej.
Z wykonanych obliczeń wynika, że praca zakładu zarówno w porze dziennej jak i nocnej nie
będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach
podlegających ochronie akustycznej. Decyduje o tym głównie korzystna lokalizacja zakładu,
w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, korzystne planowanie wewnętrzne zakładu jak
również zastosowanie nowoczesnych urządzeń technologicznych.
Poziomy mocy akustycznej poszczególnych emitorów przyjęto na podstawie danych z kart
katalogowych, danych o podobnych źródłach hałasu z terenu VW w Poznaniu i Swarzędzu
oraz w Hanowerze. Na etapie doboru konkretnych urządzeń i dokładnej lokalizacji
poszczególnych emitorów, na etapie wykonywania projektów wykonawczych szczegółowych
(na etapie budowy), należy prowadzić obliczenia akustyczne tak aby końcowe rozwiązania
techniczne i technologiczne były zgodne założeniami do wykonanych obliczeń i z
otrzymanymi wynikami obliczeń, czyli nie powodowały uciążliwości dla klimatu
akustycznego na terenach chronionych.
Zarówno na etapie doboru dostawców i rodzajów poszczególnych urządzeń technologicznych
jak i eksploatacji należy mieć na uwadze konieczność zabezpieczenia okolicznych
mieszkańców przed nadmierną uciążliwością akustyczną ze strony projektowanego zakładu.
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W chwili obecnej nie przewiduje się lokalizacji żadnych ekranów akustycznych a jedynie
minimalizację wpływu na klimat akustyczny dzięki zastosowaniu źródeł hałasu o możliwie
niskim poziomie mocy akustycznej i ograniczeniu ruchu taborów kolejowych do pory
dziennej.
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Tabela 117
Poziom emisji hałasu w okresie eksploatacji zakładu w wytypowanych punktach obliczeniowych
Lp. Lokalizacja
Wysokość [m]
Wartość dopuszczalna [dB]
Pora dzienna Pora nocna
W1 Tereny rekreacyjne w rejonie m. Chocicza Mała
4,0
55
45
(działka nr 35/2)

Wartości obliczone [dB]
Pora dzienna
Pora nocna
44,9
42,7

W2

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Chocicza
Mała (działka nr 7/1)

4,0

55

45

47,3

43,2

W3

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Białężyce
(działka nr 122/7)
Zabudowa jednorodzinna w m. Obłaczkowo
(działka nr 69/30)

4,0

55

45

41,0

39,3

4,0

50

40

36,6

34,8

W5

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Chocicza
Mała (działka nr 11/6)

4,0

55

45

45,7

43,3

W6

Zabudowa jednorodzinna w rejonie m. Białężyce
(działka nr 21/4)

4,0

50

40

41,1

39,6

W7

Zabudowa jednorodzinna przy linii kolejowej
PKP w rejonie m. Obłaczkowo (działka nr 37)

4,0

55

45

41,3

37,7

W8

Zabudowa jednorodzinna w rejonie m.
Grzymisławice (działka nr 48/3)

4,0

50

40

39,8

39,5

W4
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Dla oceny uciążliwości dla klimatu akustycznego wzrostu natężenia ruchu kolejowego na linii
kolejowej 281 po wprowadzeniu transportu obsługującego zakład VW wykonano obliczenia
hałasu od tej linii generowanego przez ruch pociągów przy następujących założeniach:
•

obecny ruch pociągów – 17 składów/dobę, w tym 12 w porze dziennej (16 godzin) –
na podstawie danych PKP - PLK

•

wprowadzenie ruchu dla VW – 5 składów w ciągu pory dziennej (uwzględniono ruch
w dwie strony – dojazd i powrót, czyli łącznie ruch 10 składów)

•

prędkość ruchu 70 km/h co oznacza pokonanie 1 km odcinka obliczeniowego w 51,5 s

•

poziom mocy akustycznej składu – 99 dB – jak dla manewru toczenia według
instrukcji ITB 311

•

poziom mocy akustycznej zastępczego źródła liniowego hałasu o długości 1 km
przyjętego do obliczeń dla ruchu 22 składów w porze dziennej – 81,9 dB.

Obliczenia hałasu od linii kolejowej wykonano bez uwzględnienia innych źródeł z uwagi na
fakt iż dla tych źródeł hałasu obowiązują inne wartości dopuszczalne i inne przedziały czasu
odniesienia.
Na poniższej rycinie przedstawiono układ izofon 40 dB (kolor zielony) i 45 dB (kolor
niebieski) wzdłuż linii kolejowej nr 281 po wprowadzeniu ruchu dla fabryki VW na
przykładowym odcinku obliczeniowym o długości 1 km. Z wykonanych obliczeń wynika, że
izofona 45 dB jest oddalona o około 10 m od linii kolejowej a izofona 61 dB jako
dopuszczalny pozom hałasu w porze dziennej dla zabudowy jednorodzinnej nie jest
interpolowana z uwagi na niski poziom emisji hałasu. Biorąc pod uwagę powyższe
wprowadzenie ruchu kolejowego obsługującego zakład VW na linii kolejowej 281 nie
wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie jej przebiegu a obliczone poziomy
hałasu wzdłuż linii są dużo niższe od dopuszczalnych.
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Ryc. 20
Układ izofon 40 dB (kolor zielony) i 45 dB (kolor niebieskie) wzdłuż linii kolejowej 281

14.3. Etap likwidacji
Ewentualna likwidacja zakładu polegać będzie na zmianie przeznaczenia obiektów lub
całkowitej rozbiórce obiektów budowlanych. W pierwszym przypadku demontażu podlegać
będą zainstalowane urządzenia a istniejące obiekty przystosowane zostaną do charakteru
nowej działalności. W przypadku całkowitej likwidacji zakładu obiekty budowlane zostaną
rozebrane przy zastosowaniu sprzętu ciężkiego (dźwigi, ładowarki koparki, spycharki). W
okresie tym emisja hałasu będzie podobna jak w przypadku prowadzenia prac budowlanych w
okresie budowy zakładu. Nie wystąpi jednak wtedy konieczność wykonywania prac
rozbiórkowych w porze nocy.
Sprzęt budowlany stosowany w czasie prac budowlanych spełniać będzie wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.
U. 2005 Nr 263 poz. 2202). Zapewni to dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku
również w okresie budowy i ewentualnej likwidacji zakładu.
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15. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE WIBROAKUSTYKI

Wibracjami

nazywa

się

niskoczęstotliwościowe

drgania

akustyczne

rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest
rozpoznany głównie dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w
przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów
regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko przyrodnicze, oraz
wartości normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do
środowiska.
Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą
zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych
wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych
charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów
ciężarowych. W przypadku projektowanej inwestycji wibracje będą generowane zarówno na
etapie prowadzenia prac budowlanych, jak również w późniejszym okresie funkcjonowania
inwestycji. O zasięgu niekorzystnego oddziaływania drgań mechanicznych decydują
w głównej mierze następujące czynniki:
•

intensywność drgań generowanych przez źródło (maszynę, urządzenie)

•

częstotliwość i kierunek drgań

•

czas oddziaływania drgań (charakter stały, okresowy lub sporadyczny)

•

budowa geologiczna podłoża.

W Prawie ochrony środowiska nie zostały określone dopuszczalne wartości drgań
emitowanych

do środowiska

(wyjątek

stanowią

drgania

parasejsmiczne,

związane

z robotami strzałowymi w górnictwie).
Oceny oddziaływania drgań wykonywane są zwykle na podstawie norm:
•

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na
budynki,

•

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Według ustaleń PN-85/B-02170, drgania mogą szkodliwie oddziaływać na budynki przy
wartościach prędkości drgań powyżej:
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•

od 4 do 5 mm/s, dla drgań o oddziaływaniu ciągłym

•

od 15 do 20 mm/s, dla drgań sporadycznych (do 10 cykli na dobę)

Powyższe wartości dopuszczalne uzależnione są od konstrukcji budynków i częstotliwości
drgań.
Według ustaleń PN-85/B-02171, drgania w budynkach mieszkalnych, biurach i szkołach są
uciążliwe dla ludzi przy skorygowanych wartościach prędkości drgań
•

0,4 mm/s, dla drgań o oddziaływaniu stałym

•

1,0 mm/s, dla drgań sporadycznych.

Propagacja drgań mechanicznych w ośrodkach stałych (grunty, fundamenty, konstrukcje
budowlane) jest procesem bardzo złożonym i uzależnionym od bardzo wielu czynników. Brak
jest też metod obliczeniowych pozwalających ustalić zasięg możliwego, niekorzystnego
oddziaływania wibracji. Z powyższych względów, możliwy wpływ drgań mechanicznych na
środowisko

określono

szacunkowo,

opierając

na

udokumentowanych

przypadkach

nadmiernej emisji drgań do środowiska.
W czasie wykonywania prac budowlanych źródłem emisji drgań mechanicznych będzie
głównie ciężki sprzęt budowlany (spycharki, koparki, ładowarki, samochody ciężarowe)
oraz maszyny wykorzystywane do zgęszczania podłoża: walce wibracyjne, zagęszczarki itp.
Największy możliwy zasięg oddziaływania drgań (od 10 do 60 m) posiadają urządzenia
zagęszczające: walce wibracyjne i zagęszczarki. Z uwagi na odległości zabudowy powyżej
60 m od terenu przedsięwzięcia należy uznać, że oddziaływanie wibroakustyczne na etapie
budowy nie spowoduje negatywnych oddziaływań na tereny gdzie występuje zabudowa
mieszkalna.
W fazie eksploatacji głównym źródłem drgań mechanicznych będzie transport wewnętrzny
(ruch samochodów ciężarowych i osobowych, ruch pociągów) oraz praca poszczególnych
urządzeń. W fazie eksploatacji przejazd pojazdów układem dróg wewnętrznych i pociągów
bocznica kolejową może powodować powstawanie wibracji i wstrząsów przenoszonych przez
grunt. Do chwili obecnej nie została jednak opracowana metodyka pozwalająca na
wiarygodne prognozowanie zjawiska występowania drgań w środowisku. Jedyną metodą
pozwalającą na oszacowanie uciążliwości tego typu jest porównanie z wynikami badań
przeprowadzonych w podobnych warunkach. Jak wynika z prac badawczych, ruch na
nawierzchni drogowej, już przy nierównomierności powyżej 20 mm, powoduje przekraczanie
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prędkości drgań do 5 mm/s. Drgania takie są odczuwalne w budynkach położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Stwarza to również niebezpieczeństwo drgania szyb. Stan
taki ulega wzmożeniu z uwagi na wzrost w strukturze ruchu pojazdów ciężkich powyżej 20
ton nośności. Powstające uszkodzenia nawierzchni, w połączeniu z ruchem pojazdów
ciężkich o wadliwym systemie zawieszenia, mogą powodować chwilowe wzrastanie
prędkości drgań do wartości 10-15 mm/s. Na terenie inwestycji wszystkie drogi wewnętrzne
będą przystosowane do przenoszenia ruchu ciężkiego, a równość nawierzchni wpłynie
pozytywnie na komfort jazdy oraz zmniejszenie drgań. Ponadto ruch pojazdów będzie
odbywał się po drogach wewnętrznych, prowadzących na tereny parkingów oraz punkty
załadunku/rozładunku. Wymusza to jazdę z niewielkimi prędkościami, przez co ryzyko
powstawania drgań będzie minimalne. Wszystkie urządzenia i maszyny będą posadowione na
odpowiednich fundamentach, a ich konstrukcja będzie zapewniać dotrzymanie standardów
dotyczących poziomu wibracji na stanowisku pracy. Z przeprowadzonych, ustaleń wynika, że
w fazie eksploatacji zakładu oddziaływanie wibracyjne będzie nieznaczne a strefa możliwych,
negatywnych skutków nie będzie wykraczać poza teren zakładu. W nawiązaniu do znacznych
odległości terenu inwestycji w stosunku do zabudowy mieszkalnej wyklucza się negatywne
oddziaływania w zakresie wibroakustyki z tytułu funkcjonowania przedsięwzięcia na
najbliższą zabudowę.
W fazie likwidacji przedsięwzięcia oddziaływania wibroakustyczne będą zbliżone do
oddziaływania występującego podczas budowy. Dodatkowe oddziaływanie w zakresie
wibracji na etapie likwidacji inwestycji może być związane z rozbiórką obiektów
budowlanych. Nie przewiduje się jednak oddziaływania wibracji poza granicami terenu
inwestycji.
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16. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE
I POWIERZCHNIOWE
Wody powierzchniowe
Przygotowanie terenów w rejonie miejscowości Obłaczkowo, Grzymysławice,
Białężyce, Chocicza Mała pod aktywizację gospodarczą i przyszłe inwestycje które jest
realizowane przez WSAG i WSSE wymaga fragmentarycznej likwidacji i przebudowy sieci
rowów melioracyjnych na omawianym terenie. Na dołączonej mapie do raportu w części
załącznikowej (zał. 13) zobrazowano poglądowo odcinki rowów wymagające likwidacji w
granicach projektowanej inwestycji VW. Na likwidację sieci drenarskiej i rowów
melioracyjnych na terenie WSAG, w tym między innymi na terenie projektowanej inwestycji
zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Września w drodze Decyzji Starosty
Wrzesińskiego z dnia 15 kwietnia 2014r. znak WBŚ.6341.10.2014. Obecnie trwają
postępowania administracyjne związane z budową nowej sieci melioracyjnej. Z uwagi na fakt
iż zarówno likwidacja jak i przebudowa sieci melioracyjnej na terenie WSAG jest
prowadzona przez inne podmioty, niezależnie do projektowanej inwestycji VW w niniejszym
raporcie nie poddaje się ocenie wpływu na środowisko tych prac i ich efektów. Zadania te są
objęte niezależnymi postępowaniami administracyjnymi i obejmują całe tereny WSAG.
Na etapie realizacji inwestycji w granicach jej terenu nie będą występowały żadne wody
powierzchniowe, cieki, rowy melioracyjne, zbiorniki wodne itp. realizacja inwestycji nie
będzie wymagała bezpośredniej ingerencji w stosunki wodne uregulowane w granicach
WSAG na etapie rewitalizacji i przygotowywania terenów pod aktywizację gospodarczą. W
celu pełnej ochrony środowiska wód powierzchniowych na etapie budowy należy zapewnić
bezpieczne magazynowanie wszystkich substancji i materiałów tak aby zapobiec możliwości
ich migracji do gruntu i dalej do wód powierzchniowych, lub ich spływów powierzchniowych
w kierunku rowów melioracyjnych poza terenem inwestycji. Ścieki bytowe z zaplecza
budowy będą zbierane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone do
oczyszczalni ścieków lub w przenośnych toaletach TOI-TOI podlegających okresowej
konserwacji przez uprawniony podmiot, tak więc nie będą one wprowadzane do wód
powierzchniowych i gruntu co eliminuje ich wpływ na jakość wód powierzchniowych.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia zarówno ścieki bytowe jak i przemysłowe nie będą
wprowadzane do gruntu (rowów melioracyjnych) jak i wód powierzchniowych. Ścieki te
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zbierane szczelnymi systemami kanalizacyjnymi kanalizacji sanitarno – przemysłowej będą
odprowadzane do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki deszczowe z terenu
zakładu będą zbierane szczelnymi systemami kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w
urządzeniach takich jak np. separatory i osadniki będących integralną częścią kanalizacji
deszczowej zakładowej będą odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej. Gminą
kanalizacją deszczową trafią do projektowanego przez Gminę Września zbiornika
retencyjnego i dalej do rowu WR6 i/lub WR6a. Cytowany zbiornik retencyjny położny na
południe od terenu WSAG w rejonie rowu WR6 i WR6a jest projektowany przez Gminę
Września w celu zapewnienia odbioru ścieków deszczowych z terenu całej WSAG.
Inwestycja ta jest realizowana niezależnie od fabryki VW, objęta niezależnym opracowaniem
i ma na celu stworzenie możliwości odbioru ścieków deszczowych ze wszystkich terenów
aktywizacji gospodarczej w omawianym rejonie, jak również z układu projektowanych dróg
gminnych. Zrzut ścieków deszczowych z terenu projektowanej inwestycji do gminnego
systemu kanalizacji, po prawidłowym ich podczyszczeniu na terenie zakładu do parametrów
określonych w zapewnieniu odbioru ścieków z Gminy Września – zgodnych z wartościami
podanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zmianami) które stanowi, że ścieki deszczowe mogą zawierać:
•

zawiesiny nie więcej niż 100 mg/dm3

•

substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/dm3.

nie będzie stanowił zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód w obrębie zbiornika
retencyjnego Gminy Września i wód w obrębie rowów melioracyjnych poniżej tego
zbiornika.
Celem pełnej minimalizacji wpływu na środowisko zakład będzie realizował oczyszczanie
ścieków deszczowych na swoim terenie w urządzeniach podczyszczających zlokalizowanych
na trasie kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na ukształtowanie terenu, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nie
przewiduje się możliwości bezpośredniego spływu powierzchniowego z terenu inwestycji do
doliny cieków i rowów melioracyjnych po ich przebudowie. Tym samym nie występuje
możliwość przedostania się z tym spływem zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest również poza ujęciami wód powierzchniowych, a
także strefami ochronnymi ujęć powierzchniowych, w związku z czym nie będzie wpływu ze
strony fabryki VW na ten komponent środowiska.
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Wody podziemne
Dla projektowanej inwestycji opracowane zostały projekty robót geologicznych dla określenia
warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich. Projekty te zostały
zatwierdzone przez właściwe organy administracji geologicznej i górniczej a roboty
geologiczne są obecnie prowadzone. Przewiduje się, że wyniki tych badań zostaną
udokumentowane we właściwych dokumentacjach pod koniec września 2014 roku. Należy
jednak wyraźnie nadmienić że podłoże projektowanej inwestycji zostało rozpoznane
badaniami geotechnicznymi na początku 2014 roku a wyniki tych badań są wystarczające do
prawidłowej identyfikacji potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko wód
podziemnych. W ramach tych badań założona została też sieć piezometrów do kontroli stanu i
poziomu wód gruntowych w okresie budowy.
Projektowana inwestycja położona jest poza strefami i obszarami ochronnymi wyznaczonymi
na mocy Ustawy Prawo wodne. W granicach jej lokalizacji nie występują żadne ujęcia wody,
oraz ich strefy ochronne. Zaopatrzenie inwestycji w wodę podziemną następować będzie z
gminnej sieci wodociągowej (inwestor otrzymał zapewnienie od PWIK). Pobór wody dla
potrzeb projektowanej inwestycji nie zakłóci stosunków wodnych na omawianym terenie
gdyż będzie następował w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych
dla ujęć komunalnych na terenie Wrześni.
Wykonane badania na terenie projektowanej inwestycji udokumentowały występowanie
dwóch poziomów wodonośnych w obrębie piętra czwartorzędowego – gruntowego i
międzyglinowego górnego. Woda gruntowa pierwszego poziomu występuje w postaci
swobodnego zwierciadła w obrębie piasków zalegających na glinach morenowych oraz w
postaci naporowego lub swobodnego zwierciadła w piaskach środglinowych, oraz w postaci
sączeń w strefie glin morenowych facji ablacyjnej. W trakcie prowadzonych badań
(styczeń/luty 2014) zwierciadło wody stabilizowało się w przedziale głębokości od 1,20 do
4,40 m p.p.t. tj. w przedziale rzędnych od 101,11 do 106,93 m n.p.m. W kwietniu 2014 roku
pomiary wykazały iż swobodny poziom wód gruntowych w podłożu projektowanej inwestycji
zalega na rzędnych 104,47 – 107,21 (por. załączona mapa hydroizohips – zał. 7). Układy
krążenia wód gruntowych związane są z istniejącym ciekiem (Wielka) i rowami
melioracyjnymi (WR6 i WR10). Generalnie spływ wód gruntowych następuje w kierunku
południowo zachodnim i zachodnim. Po przebudowie sieci rowów drenarskich nie zmienią
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się warunki krążenia wód gruntowych, ich spływ będzie nadal następował w kierunku
zachodnim i południowo zachodnim a bazą drenażu pozostanie Wielka i przebudowany układ
rowów WR6 i WR10.
Poziom międzyglinowy górny o nieciągłym charakterze tworzą niewielkie i nieliczne
struktury i przewarstwienia fluwioglacjalne i rzeczne piaszczysto-żwirowe, występujące na
obszarze wysoczyzny pomiędzy seriami glin. Posiadają miąższość lokalnie dochodzącą do
20,0 m (poza terenem inwestycji) i są z reguły mało zasobne w wodę.
Głównym użytkowym piętrem wodonośnym w rejonie Wrześni jest neogeńskie piętro
wodonośne występujące na całym terenie w rejonie Wrześni i związane z utworami
piaszczystymi miocenu zalegającymi w przedziale rzędnych od 30 do 70 m n.p.m. Fragment
tego poziomu na północ i południe od Wrześni stanowi część Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych w Polsce GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno (por mapa
warunków przyrodniczych i rycina JCWPD). W rejonie lokalizacji inwestycji, w jej północno
wschodnim narożniku przebiega granica GZWP nr 143. Poziom mioceński tworzą piaski
drobnoziarniste i mułkowate, lokalnie średnio- i gruboziarniste o zmiennej miąższości – od
kilkunastu do około 80 m, miejscami przedzielone warstwami mułów i węgli brunatnych o
charakterze nieciągłym. W rejonie projektowanej inwestycji poziom ten występuje na
głębokości około 95 m ppt a naporowe zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej około 82 –
83 m npm.
Biorąc pod uwagę udokumentowane warunki hydrogeologiczne w podłożu projektowanej
inwestycji na zanieczyszczenie narażony jest głównie poziom wód gruntowych. Neogeńskie
piętro wodonośne jest izolowane od wpływów antropogenicznych miąższym nadkładem słabo
przepuszczalnym co decyduje o braku możliwości jego zanieczyszczenia. Nadmienić należy,
że z badań izotopowych prowadzonych w rejonie Poznania czas przesączania się wód do
warstwy mioceńskiej wynosi około 2 000 lat. Biorąc pod uwagę powyższe nie poddaje się
analizie szczegółowej wpływu inwestycji na to piętro wodonośne.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do prac budowlanych:
•

zwilżania betonu w czasie wiązania

•

czynności porządkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego obiektu

•

celów wynikających z potrzeb prowadzenia placu budowy

•

zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych zatrudnionych pracowników.

W okresie budowy przewiduje się zapotrzebowanie na wodę w ilości około 500 m3/d.
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W pierwszej fazie budowy zostanie zorganizowane zaplecze socjalno – sanitarne wyposażone
w zbiorniki bezodpływowe do zbierania ścieków bytowych, oraz bazy materiałowe i zaplecza
do gromadzenia odpadów.
W trakcie prac fundamentowych może zaistnieć konieczność lokalnego odwodnienia
wykopów na czas ich realizacji. Odwodnienia te będą realizowane przy wykorzystaniu
igłofiltrów lub pompowania wody z wykopów zabezpieczonych ściankami szczelnymi
odcinającymi dopływ wody do wykopów. Biorąc pod uwagę przewidywaną głębokość
odwodnienia – obniżenia poziomu wód gruntowych wynoszącą około 1,5 – 2,5 m rozwój leja
depresji o szacunkowym zasięgu 3 – 5 m w trakcie tych prac nie będzie wykraczał poza teren
inwestycji i nie będzie wymagane żadne pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie. Wody z
odwodnienia wykopów będą odprowadzane do okolicznych rowów melioracyjnych po
oczyszczeniu w osadniku z zawiesiny. Będą to czyste wody gruntowe nie stanowiące żadnego
zagrożenia dla środowiska. Prowadzone w trakcie budowy fragmentaryczne odwodnienia
będą stanem tymczasowym, przejściowym i rozwinięte leje depresji zanikną po zakończeniu
tych prac.
Na etapie budowy, w celu pełnego ograniczenia wpływu realizacji inwestycji na wody
podziemne, prace budowlane powinny być prowadzone z uwzględnieniem poniższych
zaleceń:
•

użycie pojazdów sprawnych technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu
pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o utwardzonej
nawierzchni zabezpieczonej przed bezpośrednim przedostawaniem się zanieczyszczeń
ropopochodnych zarówno do gruntu jak i do wód podziemnych

•

zbieranie ścieków bytowych z zaplecza budowy do szczelnych bezodpływowych
zbiorników i okresowy ich wywóz do oczyszczalni ścieków

•

w razie potrzeby zastosowanie przewoźnych toalet z płynem neutralizującym, które są
obsługiwane specjalistycznymi wozami asenizacyjnymi

•

wyposażyć ekipy budowlane w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych
wycieków ropopochodnych z maszyn i pojazdów,

•

prowadzić wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu na terenie stałych baz wykonawcy
lub w specjalistycznych punktach serwisowych
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•

zorganizowania

miejsc

zbierania

odpadów

powstałych

w

trakcie

budowy

wyposażonych w odpowiednie kontenery i pojemniki dedykowane do konkretnych
rodzajów odpadów ustawionych na utwardzonej nawierzchni
•

wprowadzenie zakazu magazynowania paliwa, smarów, olejów i substancji
asfaltowych za wyjątkiem gromadzenia ilości potrzebnych do bieżącego prowadzenia
budowy w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się ich do wód i do ziemi.

Wypełnienie powyższych zaleceń w pełni zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed
potencjalnymi zagrożeniami na etapie budowy.
Na etapie funkcjonowania projektowanej inwestycji źródłem potencjalnego zanieczyszczenia
wód podziemnych mogą być następujące obiekty:
•

stacja paliw i płynów technologicznych wykorzystywanych w procesie produkcji

•

magazyny substancji płynnych wykorzystywanych w procesie produkcji i magazyny
odpadów zorganizowane w poszczególnych obiektach produkcyjnych (spawalnia,
lakiernia, montaż, wydział BUS, magazyn centralny)

•

magazyn odpadów

•

układ dróg wewnętrznych i placów oraz plac odkładczy (Outbound)

•

bocznica kolejowa

•

uszczelnione miejsca przeładunku paliw, odpadów i lakierów

Stacja paliw i płynów technicznych
Obiekt stacji tankowania pojazdów zakładowych, oraz podziemne zbiorniki magazynowe
płynów technicznych i paliw obsługiwać będą obrót paliwami i płynami technicznymi na
terenie zakładu. Stacja paliw i płynów technicznych to zespół obiektów które dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych może pracować przez całą dobę,
bezobsługowo.
Rozładunek wszystkich substancji odbywać się będzie w układzie szczelnym z samochodów
dowożących poszczególne substancje. W skład projektowanej stacji paliw i płynów
technicznych wchodzić będą:
W skład projektowanej stacji paliw i płynów technicznych wchodzić będą:
•

zbiorniki podziemne dwupłaszczowe

•

stacja pomp mających za zadanie transport poszczególnych płynów ze zbiorników do
linii technologicznych na terenie zakładu
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•

rurociągi przesyłowe

•

układ masztów z zaworami oddechowymi do odpowietrzania zbiorników

•

system pomiaru wypełnienia zbiorników płynami

•

system kontroli szczelności w przestrzeni międzypłaszczowej typu suchego lub
mokrego

•

strefa rozładunku paliw i płynów na dedykowanej szczelnej skanalizowanej płycie
rozładunkowej

•

dystrybutory do tankowania samochodów służbowych na dedykowanej szczelnej
skanalizowanej płycie

• podziemny

zbiornik

awaryjny

do

wychwytywania

szkodliwych

substancji

rozpuszczalnych w wodzie (np. płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy szyb
samochodowych,

płyn

do

chłodnic).

Zbiornik

awaryjny

będzie

zamykany

automatycznie w czasie tankowania substancji rozpuszczalnych w wodzie i stanowi
zabezpieczenie przed przedostaniem się tych substancji do kanalizacji deszczowej.
• urządzenie oczyszczające np. separator piasku i produktów ropopochodnych na ciągu
spływu wód opadowych zarówno z płyty szczelnej zalewowej (miejsce przeładunku
paliw i płynów technicznych) i płyty szczelnej tankowania aut. Separator zabezpiecza
przed przedostaniem się do kanalizacji deszczowej substancji ropopochodnych i
zawiesiny przez 24 godziny na dobę.
Działanie podziemnego zbiornika awaryjnego polega na wychwytywaniu substancji,
rozpuszczalnych

w

wodzie

(np.

płyn

hamulcowy,

płyn

do

spryskiwaczy

szyb

samochodowych, płyn do chłodnic) i zapobieganiu przed przedostawaniem się ich do
środowiska. W czasie napełniania płynami technicznymi zbiorników podziemnych, spływ
płynów mogących rozlać się na płytę szczelną w wyniku ewentualnej awarii bądź
rozszczelnienia się instalacji, będzie kierowany bezpośrednio do bezodpływowego zbiornika
awaryjnego. Przekierowanie płynów do zbiornika będzie realizowane automatycznie poprzez
zamknięcie zaworu odcinającego odpływ do kanalizacji deszczowej. Otwarcie pokrywy
studni zlewowej (wyłącznik krańcowy) podczas napełniania zbiorników podziemnych
powoduje zamknięcie zaworu odcinającego odpływ do separatora i dalej kanalizacji
deszczowej. Otwarty zawór umożliwia przepływ wód opadowych do separatora
ropopochodnych i dalej do kanalizacji deszczowej. Zbiornik awaryjny po napełnieniu
substancjami rozpuszczalnymi w wodzie, będzie opróżniany przez specjalistyczną firmę i
jego zawartość jako odpad przekazana do zagospodarowania firmie posiadającej wymagane
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prawem pozwolenia.
Na terenie magazynu paliw i płynów technicznych funkcjonować będzie dystrybutor do
tankowania pojazdów wewnątrzzakładowych ON, Ad Blue, benzyną i płynem do
spryskiwaczy. Tankowanie paliw odbywać się będzie na zadaszonej i szczelnej płycie
wyposażonej w kanalizację deszczową podłączoną do sieci kanalizacyjnej deszczowej przez
wspomniane już urządzenie oczyszczające np. separator piasku i produktów ropopochodnych
na ciągu spływu wód opadowych zarówno z płyty szczelnej zalewowej (miejsce przeładunku
paliw i płynów technicznych) i płyty szczelnej tankowania aut. We wszystkich instalacjach
rozładunku benzyn i tankowania pojazdów zastosowane będą wahadła gazowe –
odpowietrzniki.

Magazyny substancji płynnych i odpadów w obiektach produkcyjnych
Wszystkie magazyny substancji wykorzystywanych w procesie produkcyjnym jak i
wytwarzanych odpadów w obrębie hal produkcyjnych będą wydzielone i zorganizowane w
sposób bezpieczny dla środowiska. Będą one wyposażone w szczelne i skanalizowane
posadzki, dodatkowo tam gdzie jest to wymagane realizowane jako chemoodporne.
Substancje będą magazynowane w fabrycznych opakowaniach lub dedykowanych
zbiornikach całkowicie zabezpieczonych przed możliwością wycieku substancji do
środowiska przez zastosowanie np. zbiorników dwupłaszczowych lub wanien wychwytowych
pozwalających przejąć zawartość opakowania magazynowego w przypadku awarii.
Dodatkowo w celu pełnej minimalizacji wpływu na środowisko obiektu lakierni jej pierwszy
poziom zostanie wybudowany w formie wanny zagłębionej poniżej powierzchni terenu co
zabezpieczy środowisko przed ewentualnym wyciekiem jakichkolwiek substancji z całego
obiektu. W dnie tej wanny będą zbierane ewentualne wycieki powstałe w budynku lakierni i
w razie konieczności odpompowane i przekazane do zewnętrznych instalacji przetwarzania
odpadów.

Magazyn odpadów
Magazyn odpadów będzie posiadał wydzielone miejsca na odpady niebezpieczne i
odpady inne niż niebezpieczne. Posadzka magazynu wykonana będzie z materiału
chemoodpornego tam gdzie jest to wymagane np. w obszarach zagrożonych wyciekiem.
Przed magazynem zlokalizowane będzie miejsce przeładunku odpadów (szczelny,
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skanalizowany plac). Magazyn odpadów wraz z miejscem przeładunkowym wyposażony
będzie w odwodnienie liniowe z odpływem ścieków powstających w trakcie eksploatacji
magazynu do kanalizacji sanitarno – przemysłowej. Na trasie kanalizacji z tego obszaru
zostanie zamontowany szczelny zbiornik do zbierania ewentualnych wycieków w trakcie prac
przeładunkowych. Zbiornik posiadać będzie zamontowaną sondę, tj. czujnik maksymalnego
napełnienia zbiornika, wraz z lampką sygnalizacyjną i buczkiem. Przy braku prac
przeładunkowych odpadów ścieki deszczowe, oraz z mycia nawierzchni utwardzonych i
posadzki w magazynie odpadów będą kierowane do kanalizacji sanitarno – przemysłowej a
odpływ do zbiornika będzie zablokowany zasuwą. Przy przeładunku odpadów zostanie
zamknięta zasuwa odcinająca odpływ do kanalizacji sanitarno – przemysłowej a otwarty
będzie odpływ do zbiornika szczelnego tak aby skierować do niego ewentualne awaryjne
wycieki. Po bezawaryjnym przeładunku zasuwa na kanalizacji sanitarno – przemysłowej
zostanie ponownie otwarta a zamknięty zostanie dopływ do zbiornika. Po ewentualnym
wycieku do zbiornika w trakcie sytuacji awaryjnej przy przeładunku odpadów i jego
zapełnieniu będą wykonywane analizy ścieków w nim zgromadzonych. W zależności od
wyników będą one odprowadzane do kanalizacji ścieków sanitarno - przemysłowych na
terenie zakładu i dalej do kanalizacji sanitarnej gminnej (w przypadku gdy stężenie nie będą
przekraczały wartości dopuszczalnych w ściekach wprowadzanych do kanalizacji) lub
odpompowane i wywożone do zewnętrznych instalacji celem unieszkodliwienia w zależności
od ich składu.
Układ dróg wewnętrznych i placów oraz plac odkładczy (Outbound)
Wszystkie drogi wewnętrzne i place zostaną wykonane jako utwardzone o nawierzchniach
betonowych lub asfaltowych lub z kostki betonowej. Fragmentarycznie nawierzchnie będą
wykonane jako szczelne (np. w rejonie magazynu paliw, magazynu odpadów, lakierni). Przy
wszystkich

powierzchniach

szczelnych

skanalizowanych

zaprojektowano

zbiorniki

podziemne bezodpływowe do których może zostać skierowany odpływ z sieci kanalizacyjnej
sanitarno – przemysłowej w przypadku rozlania jakichkolwiek substancji na powierzchni
terenu nawierzchni szczelnych. W trakcie rozładunku paliw, substancji technologicznych do
zbiorników podziemnych, przeładunku odpadów lub lakierów układy kanalizacyjne na
poszczególnych szczelnych placach zostaną odcięte od układów kanalizacji sanitarno –
przemysłowej zakładowej poprzez zamknięcie zasuwy na kanalizacji za opisanym wyżej
zbiornikiem. Po zakończeniu przeładunku przy bezawaryjnej pracy nastąpi ponowne
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włączenie odwodniani z tych placów do kanalizacji sanitarno – przemysłowej. W przypadku
jakiekolwiek awarii zawartość zbiorników bezodpływowych zostanie wybrana i przekazana
do utylizacji podmiotom zewnętrznym.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone na terenie zakładu zostaną skanalizowane a wody
deszczowe po oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających (np. separatory, osadniki)
będących integralną częścią kanalizacji deszczowej zakładowej zostaną skierowane do
kanalizacji gminnej deszczowej (poza, jak już wspomniano, placami szczelnymi
skanalizowanymi z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarno – przemysłowej).
Wszystkie place i drogi na terenie zakładu będą systematycznie sprzątane i czyszczone.
Powyższe rozwiązania zabezpieczą całkowicie środowisko wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem ze strony układów komunikacyjnych i placów przeładunku odpadów,
lakierów i paliw oraz substancji technologicznych.

Bocznica kolejowa
Projektowana bocznica kolejowa służyć będzie do odbioru gotowych wyprodukowanych
pojazdów. W części południowej bocznicy, przy placu Outbound zaprojektowano dworzec
załadunku pojazdów na tabor kolejowy. Wzdłuż bocznicy kolejowej wykonane zostaną rowy
otwarte uszczelnione w dnie i na skarpach do zbierania ścieków opadowych z torowiska
podłączone do kanalizacji deszczowej na terenie zakładu. Podobnie też nawierzchnie
utwardzone dworca załadunkowego i placu odkładczego zostaną skanalizowane. Szczególne
zagrożenie dla wód podziemnych (poprzez infiltrację), powodowane eksploatacją obiektów
torowych, związane jest z możliwością zanieczyszczeń tych wód substancjami ropopochodnymi
(smary, oleje, w tym głównie ich składników: benzenu, toluenu i ksylenu), spłukiwanych z
powierzchni przez wody opadowe. Ładunki zanieczyszczeń, nawet niewielkie, mogą z biegiem
lat ulegać kumulacji i prowadzić do ponadnormatywnych ich zawartości, szczególnie w
płytszych systemach krążenia wód podziemnych. Dlatego też należy zwrócić szczególna uwagę
na sprawność poruszających się taborów kolejowych, gdyż to one gwarantować będą pełną
ochronę wód podziemnych i powierzchniowych w warunkach normalnej eksploatacji bocznicy
kolejowej.
Projektowany zakład będzie obiektem stanowiącym potencjalne zagrożenie dla środowiska
gruntowo – wodnego. W stwierdzonych warunkach hydrogeologicznych na zanieczyszczenie
narażone są wody gruntowe występujące na rzędnych 104,47 – 107,21 m npm (pomiary z
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kwietnia 2014r.). Czynnikiem zagrażającym ze strony projektowanej inwestycji środowisku
gruntowo – wodnemu mogą być:
•

produkty

naftowe

w

przypadku

złej

eksploatacji

lub

awarii

zbiorników

magazynowych, przewodów przesyłowych lub dystrybutorów zakładowej stacji paliw
•

substancje chemiczne magazynowane w zbiornikach podziemnych w przypadku złej
eksploatacji lub awarii zbiorników magazynowych i przewodów przesyłowych

•

miejsca magazynowania substancji i odpadów na terenie hal produkcyjnych i
magazynu odpadów

•

miejsca przeładunkowe odpadów i substancji chemicznych

•

ścieki opadowe z nawierzchni utwardzonych w przypadku wadliwej budowy lub
awarii systemów kanalizacji i rozszczelnienia się zbiorników pojazdów

•

ścieki sanitarne i przemysłowe w przypadku wadliwej budowy lub awarii systemów
kanalizacji sanitarno – przemysłowej.

W odniesieniu do tego typu obiektów co projektowany ocena warunków hydrogeologicznych
uwzględnia dwa całkowicie różne rodzaje zagrożenia wód podziemnych:
•

zagrożenie zwykłe związane z bezawaryjnym funkcjonowaniem obiektów (np. ubytki
produktów podczas tankowania zbiorników, lub dystrybucji)

•

zagrożenie nadzwyczajne, związane z przypadkowym lub celowym uszkodzeniem
zbiorników w stopniu powodującym przedostanie się do gruntów i wód podziemnych
znacznych ilości substancji w sposób nagły lub powolny ale ciągły (korozja zbiornika,
uszkodzenie przewodów).

Występujące warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanej inwestycji, można
zakwalifikować do I typu, czyli do warunków optymalnych. Warunki te występują na
obszarach, gdzie główny poziom wodonośny występuje pod przykryciem utworów
słaboprzepuszczalnych (mioceński poziom wodonośny), a wody gruntowe mają drugorzędne
znaczenie, lub też nie występują. W tych warunkach można realizować obiekty o
projektowanym charakterze i w projektowanej skali zapewniając jednak maksymalną ochronę
środowiska gruntowo – wodnego. W przypadku migracji zanieczyszczeń do gruntu będą one
w rejonach występowania wód gruntowych migrowały w ich strumieniu zgodnie z gradientem
hydraulicznym do lokalnych baz drenażu (rowy melioracyjne i cieki poza terenem inwestycji)
lub będą one stagnowały w osadach gliniastych i wypełniały ewentualnie ich pory bez
możliwości znacznej migracji w rejonach pozbawionych wód gruntowych z sączeniami
śródglinowymi.
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Mając na uwadze powyższe celem pełnej minimalizacji wpływu na środowisko gruntowo –
wodne na terenie projektowanej inwestycji wprowadzono szereg rozwiązań technicznych i
technologicznych omówionych w niniejszym rozdziale jak i całym raporcie które gwarantują
pełną ochronę środowiska wód podziemnych.
W sytuacjach potencjalnie awaryjnych może dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowo
– wodnego w rozmiarach trudnych do oszacowania. W tego typu sytuacjach, potencjalnie
awaryjnych, konieczne jest wykonanie badań określających zasięg skażenia i podjęcie
natychmiastowej rekultywacji środowiska. Ponadto zakład należy wyposażyć w sorbenty i
maty do zbierania produktów naftowych i innych substancji chemicznych.
Gazy techniczne na terenie zakładu (np. CO2, gorgon, argon, gaz do układów
klimatyzacyjnych) będą magazynowany w specjalnych atestowanych naziemnych (lub
alternatywnie podziemnych) zbiornikach. Gazy w zbiornikach będą magazynowane w fazie
płynnej (skroplonej) jednak przy ewentualnym wycieku ze zbiornika natychmiastowo zmienią
one stan skupienia i przechodzić będą w fazę gazową ulatniając się do powietrza tak więc nie
wystąpi potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych z ich strony. Magazyny gazu będą w
pełni zabezpieczone przed oddziaływaniem na środowisko i zaprojektowane zgodnie z
przepisami szczególnymi w tym zakresie.
Dla kontroli wpływu zakładu na środowisko gruntowo – wodne niezbędne jest wdrożenie
sieci monitoringu lokalnego w rejonie przedmiotowej inwestycji mającej na celu wczesne
wykrycie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.
Jeszcze raz należy wyraźnie podkreślić, że w świetle przedstawionych materiałów zarówno
budowa jak i eksploatacja, oraz ewentualna likwidacja projektowanego zakładu nie będzie
wywierać żadnego wpływu na jakość wód podziemnych użytkowej warstwy wodonośnej w
osadach miocenu.
Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji należy uzyskać pozwolenie na rozbiórki
poprzedzone kompleksową oceną oddziaływania na środowisko tej fazy która wskaże
konkretne rozwiązania zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem.
W celu kontroli wpływu całej inwestycji na środowisko wód podziemnych konieczne jest
wdrożenie sieci monitoringu lokalnego której ostateczny kształt zostanie zaprojektowany w
dokumentacji hydrogeologicznej a jej wdrożenie nastąpi przed oddaniem inwestycji do
użytkowania. W rozdziale dotyczącym monitoringu wpływu inwestycji na środowisko
przedstawiono zarys i wytyczne do stworzenia sieci monitoringowej.
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17. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI I GLEBY

Rzędne pierwotne terenu projektowanej inwestycji o monotonnym ukształtowaniu i
deniwelacjach 2,5 – 6,4 m oscylowały w granicach 105,8 – 112,2 m npm. W wyniku prac
przygotowawczych terenu WSAG do inwestycji obszar podlega makroniwelacji do rzędnej
ostatecznej 107,8 m npm będącej poziomem „0” dla projektowanej inwestycji. Oznacza to
docelowo likwidację pojedynczych pagórków wyniesionych do rzędnych 109,1 – 110,6 –
112,2 m npm i podwyższenie lokalnych obniżeń terenu. Gleby na terenie projektowanej
inwestycji charakteryzowała III, IV i V klasa bonitacyjna. Na terenie WSAG nastąpiło
wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klasy III na podstawie Decyzji Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2014r, oraz pozostałych gruntów klasy IV i V w ramach
uchwalanego MPZP. Gleby na terenie WSAG uległy i ulegają cały czas likwidacji na
obszarach gdzie prowadzone są badania archeologiczne i makroniwelacyjne. Masy ziemne
gleb są magazynowane w hałdach na terenie WSAG i zostaną wykorzystane w przyszłości
jako podbudowa pod tereny zielone na obszarze inwestycji jak i terenach okolicznych WSAG.
W fazie wykonywania prac budowlanych może nastąpić niekontrolowany wyciek substancji
niebezpiecznych i przedostanie się ich do gruntu. Sytuacja taka może być wynikiem
wystąpienia awarii urządzeń, maszyn i środków transportu używanych do prowadzenia prac
budowlanych. Z tego względu należy bezwzględnie wyposażyć teren budowy w odpowiednie
środki neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn, sprzętu budowlanego i poinstruować
pracowników w zakresie usuwania skażonej warstwy ziemi i sposobu postępowania z nią.
Oddziaływania te będą miały charakter tymczasowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac
budowlanych.
Podczas eksploatacji projektowanej instalacji nie wystąpi bezpośrednie oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i gleby, zarówno na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jak i terenach
sąsiadujących. Obecnie grunty na terenie inwestycji nie wykazują przekroczeń standardów
jakości gleb i ziemi. W przypadku analizowanej inwestycji oddziaływanie na gleby może
odbywać się w sposób pośredni, poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, a następnie ich
opadanie. Biorąc jednak pod uwagę system oczyszczania wszystkich gazów odlotowych
emitowanych do powietrza i wielkość emisji, która zapewnia przestrzeganie standardów
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, nie przewiduje się wpływu na zanieczyszczenie
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gleb spowodowanego eksploatacją VW. Ponadto trwałe betonowe posadzki we wszystkich
obiektach, oraz dodatkowe zabezpieczenia (np. szczelne posadzki, wanny wychwytowe,
zbiorniki dwupłaszczowe) w miejscach magazynowania substancji niebezpiecznych
uniemożliwią przenikanie ich do środowiska gruntowego.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję jak i w jej sąsiedztwie nie występują obszary
podlegające ochronie na podstawie ustaw: Prawo geologiczne i górnicze i Ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych w związku, z czym wyklucza się oddziaływanie przedsięwzięcia na
ww. komponenty środowiska zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.
Inwestycja nie będzie oddziaływać w żaden sposób na gleby i powierzchnię ziemi poza
terenem jej lokalizacji.
Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania projektowanej inwestycji na etapie
budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz prawidłowe postępowanie z masami
ziemnymi podczas wykopów (opisano w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami).
Mając na uwadze pełną ochronę powierzchni ziemi i gleb zaleca się następujące działania:
•

zlokalizowanie miejsc postojów ciężkiego sprzętu oraz placów magazynowania
materiałów budowlanych na terenach utwardzonych na czas budowy w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wniknięcie do gruntu zanieczyszczeń

•

prawidłowe

wyznaczenie

oraz

zabezpieczenie

baz

materiałowych,

miejsc

przeznaczonych do tankowania maszyn i sprzętu, ich postoju (utwardzona
nawierzchnia, zabezpieczenie w pobliżu odpowiedniej ilości sorbentów i materiałów
filtracyjnych na wypadek wycieku)
•

zastosowanie przewoźnych toalet TOI – TOI z płynem neutralizującym na potrzeby
pracowników

budowy,

które

będą

obsługiwane

specjalistycznymi

wozami

asenizacyjnymi; lub innych bezodpływowych zbiorników, z których ścieki będą
wywożone wozami asenizacyjnymi
•

zastosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do zbierania ścieków
bytowych z zaplecza budowy i okresowy ich wywóz do oczyszczalni

•

zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, dokonywanie regularnych
przeglądów oraz napraw celem wyeliminowania możliwości awarii zagrażającej
wyciekiem oleju i paliwa
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•

w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te należy zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom do przetworzenia

•

prowadzić wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu na terenie stałych baz wykonawcy
lub w specjalistycznych punktach serwisowych

•

wyposażenie placu budowy w niezbędną ilość przystosowanych pojemników,
kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów, w tym zbiorników do szczelnego
gromadzenia odpadów płynnych

•

w celu wyeliminowana dodatkowych zmian w poszyciu roślinnym oraz przekształceń
ziemi należy zapewnić dojazd na teren prowadzonych prac poprzez wykorzystanie
istniejących dróg dojazdowych

•

w celu eliminacji potencjalnego osiadania gruntów w obszarze fundamentów należy je
zagęścić do wymaganych parametrów projektowych

•

w celu zmniejszenia emisji pyłu w trakcie budowy zaleca się zastosować działania
ograniczające tę emisję, takie jak: czyszczenie dróg wewnętrznych, czyszczenie kół
pojazdów w trakcie robót ziemnych, zraszanie odkładanej ziemi oraz dróg
wewnętrznych w dni ciepłe i bezdeszczowe.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia bezpieczeństwo środowiska gruntowego będzie w
pełni zabezpieczone poprzez:
•

funkcjonowanie utwardzonych i skanalizowanych dróg i placów zakładowych

•

funkcjonowanie szczelnych nawierzchni z podłączeniem do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej przez zbiorniki retencyjne szczelne z zasuwami w rejonie obszarów
najbardziej narażonych na zanieczyszczenie migracją substancji niebezpiecznych do
gruntu (plac przeładunku odpadów przy magazynie odpadów, plac rozładunku paliw i
płynów technologicznych z miejscem tankowania pojazdów, plac rozładunku
materiałów lakierniczych przy lakierni)

•

szczelne

posadzki

w

magazynach

substancji

niebezpiecznych

na

ternach

wydzielonych magazynów obiektów produkcyjnych
•

szczelne dwupłaszczowe zbiorniki podziemne magazynowania paliw i płynów
technologicznych

•

szczelna nawierzchnia w magazynie odpadów
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•

ujęcie wód opadowych i roztopowych w szczelny system kanalizacji deszczowej,
podczyszczanie i ich odprowadzanie do kanalizacji gminnej

•

szczelne układy zbierania ścieków bytowych i przemysłowych i ich odprowadzenie do
kanalizacji gminnej sanitarnej

•

bieżącą konserwację urządzeń oczyszczających ścieki, oraz bieżącą konserwację sieci
kanalizacji deszczowej oraz sanitarno – przemysłowej pozwalającą na wczesne
wykrycie ewentualnych pęknięć i usterek i zapobieżenie przedostaniu się nieczystości
do gruntu.

Inwestycja nie jest położona w strefie potencjalnego występowania osuwisk, obszarów
zagrożonych tektonicznie i ruchami masowymi, oraz zjawiskami krasowymi. Nie przewiduje
się żadnego wpływu inwestycji zarówno na etapie budowy, użytkowania jak i likwidacji na
warunki geologiczno – inżynierskie. Analizowany teren usytuowany jest na obszarze, na
którym

nie

stwierdzono

czynnych

zjawisk

geodynamicznych

oraz

procesów

antropogenicznych, w tym osuwisk.

18. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA DOBRA KULTURY, DOBRA
MATERIALNE I ZABYTKI
Jak wspomniano wcześniej na terenie projektowanej inwestycji nie występują żadne
obiekty budowlane stanowiące obiekty zabytkowe i wpisane do rejestru zabytków. Nie
występują też obiekty i miejsca kultu religijnego. Na północny zachód do terenu inwestycji
znajduje się park we wsi Chocicza Mała wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 2061/A z
1.1986. Dla obiektu tego zgodnie z MPZP dopuszcza się prowadzenie wszelkich prac (m.in.
pielęgnacyjnych, wycinek, nowych nasadzeń, rozbiórek, przebudowy i rozbudowy
istniejących obiektów budowlanych) zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony
konserwatorskiej. W okolicznych miejscowościach występują pojedyncze parki i zespoły
dworskie dla których projektowana inwestycja nie stanowi żadnego zagrożenia. Zgodnie z
zapisami zawartymi w MPZP w granicach których zlokalizowana jest WSAG, w tym i
projektowana inwestycja dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje
wymagające prac ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi
ochrony konserwatorskiej. W chwili obecnej na terenie WSAG prowadzone są prace
archeologiczne poszukiwawcze wyprzedająco przed pracami makroniwelacyjnymi. W części
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załącznikowej na zdjęciach przedstawiono trwające obecnie prace archeologiczne (zał. 3).
Prace te zostaną zakończone przed podjęciem prac budowlanych przez VW tak więc
inwestycja nie stanowi zagrożenia dla ewentualnie ujawnionych dóbr kultury.
Ponadto przy realizacji inwestycji winny być przestrzegane zapisy Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami która stanowi, że kto, w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest
on zabytkiem, jest obowiązany:
•

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

•

zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

•

niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest niezwłocznie (do 3 dni) przekazać
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przyjęte zawiadomienie. W terminie do 5 dni od
dnia przyjęcia zawiadomienia Wojewódzki Konserwator Zabytków jest zobowiązany do
dokonania oględzin odkrytego przedmiotu. W przeciwnym wypadku wstrzymane prace
budowlane mogą być kontynuowane. Po dokonanych oględzinach, Wojewódzki Konserwator
Zabytków decyzję o wznowieniu prac budowlanych podejmuje, jeśli:
•

odkryty przedmiot nie stanowi zabytku,

•

odkryty przedmiot jest zabytkiem, ale kontynuacja robót nie spowoduje jego
zniszczenia lub uszkodzenia,

•

Wojewódzki Konserwator Zabytków może nakazać dalsze wstrzymanie robót i
przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej, finansującej te roboty.

Prace budowlane nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż 30 dni, a w przypadku
odkrycia zabytku o wyjątkowej wartości okres ten może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy.
Wznowienie robót budowlanych następuje w drodze decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

331

19. GOSPODARKA ODPADAMI

19.1. Etap budowy
Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji głównym źródłem powstawania odpadów będą:
•

wykopy, z których wybierana będzie ziemia

•

zaplecze socjalno – bytowe pracowników

•

prace budowlane i montażowe z których powstaną odpady z materiałów użytych do
budowy i montażu nowych obiektów, instalacji i elementów infrastruktury.

Powstałe odpady mas ziemnych będą magazynowane w wydzielonych miejscach na placu
budowy i przeznaczone do niwelacji terenu na terenie inwestora. Ewentualne nadwyżki
zostaną przekazane do przetworzenia podmiotom zewnętrznym.
Powstające podczas prac budowlanych odpady zaliczane będą według katalogu odpadów do:
•

grupy 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok
ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb
drukarskich,

•

grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych
grup 05,12,19)

•

grupy 14 - odpady z rozpuszczalników organicznych

•

grupy 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,

•

grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej,

•

grupy 20 - odpady komunalne.

Poniżej zestawiono możliwe rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w fazie
realizacji inwestycji, oraz przewidywane metody ich magazynowania i zagospodarowania,
oraz ich szacunkowe ilości. Wszystkie odpady będą w pierwszej kolejności przekazywane do
odzysku, w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania traktując składowanie
jako ostateczność.
Na placu budowy miejsca tymczasowego magazynowania odpadów przed ich przekazaniem
podmiotom zewnętrznym zajmującym się ich transportem do miejsca przetworzeniem należy
odpowiednio przygotować:
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•

wydzielić i odpowiednio oznakować

•

wyposażyć w odpowiednie pojemniki, kontenery

•

nie dopuszczać do mieszania odpadów różnych rodzajów

•

zabezpieczyć przed wymywaniem, rozwiewaniem, przedostaniem się do wód i do
ziemi.

Na etapie budowy cały teren inwestycji będzie już ogrodzony i dozorowany, tak więc nie
będzie możliwości przebywania osób postronnych, co zabezpieczy przed nielegalną
ingerencją w magazynowane odpady.
Przewidywane sposoby w zakresie zagospodarowania odpadów, oraz proponowane prawnie
dopuszczone metody gospodarowania odpadami przedstawiano w tabeli poniżej. Plac budowy
należy wyposażyć w pojemniki i kontenery zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w
zależności od rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania i transportu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powstające podczas budowy odpady były gromadzone
selektywnie, w wydzielonym miejscu lub bezpośrednio po powstaniu zostały załadowane na
samochody i wywożone poza teren prac budowlanych (np.: na składowisko odpadów lub do
innych odbiorców posiadających stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami).
Ziemia z wykopów winna być magazynowana w wyznaczonym miejscu, selektywnie z
rozbiciem na poszczególne frakcje litologiczne co pozwoli na ich wykorzystanie do prac
budowlanych na terenie inwestycji lub prawidłowe przetworzenie poza terenem budowy.
Prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie budowy pozwoli na ochronę środowiska
przed emisją odpadów z placu budowy, a organizacja selektywnej zbiórki odpadów pozwoli
na ich ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie w specjalistycznych instalacjach, z
zachowaniem standardów ochrony środowiska.
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Tabela 118
Rodzaje przewidzianych odpadów i sposób ich magazynowania na etapie realizacji
Kod
Rodzaj
Sposób i miejsce magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne
Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne Gromadzone w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
08 01 11*
lub inne substancje niebezpieczne
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki Gromadzone w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
08 01 19*
organiczne lub inne elementy niebezpieczne
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki
Gromadzone w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
08 04 09*
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Gromadzone w szczelnych pojemnikach, wykonanych z
materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków
13 01 10*
odpadowych, szczelnie zamkniętych, w miejscu
chlorowcoorganicznych
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i
odpadami atmosferycznymi
Gromadzone w szczelnych pojemnikach, wykonanych z
materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 05*
odpadowych, szczelnie zamkniętych, w miejscu
niezawierające związków chlorowcoorganicznych
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i
odpadami atmosferycznymi
Gromadzone w szczelnych pojemnikach, wykonanych z
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów
13 02 07*
nośniki ciepła nie zawierające związków
odpadowych, szczelnie zamkniętych, w miejscu
chlorowcoorganicznych
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i
opadami atmosferycznymi
Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
13 08 99*
Inne nie wymienione odpady
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
14 06 03*
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
14 06 05*
Szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
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15 01 10*
15 02 02*

08 01 12
08 04 10
12 01 13
12 01 21
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 02 03
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Opakowania zawierające pozostałości substancji
Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
niebezpiecznych
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
Gromadzony w przystosowanych opakowaniach w
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi –
szczelnych kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
zużyte czyściwo
Odpady inne niż niebezpieczne
Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w szczelnych
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
Odpady spawalnicze
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
Opakowania z papieru i tektury
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
Opakowania z tworzyw sztucznych
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
Opakowania z drewna
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
Opakowania z metali
wydzielonym miejscu na placu budowy
Czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
Gromadzony w przystosowanych opakowaniach w
i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami
szczelnych kontenerach zlokalizowanych na placu budowy
niebezpiecznymi)
Gromadzony selektywnie w wydzielonym miejscu na placu
Gruz ceglany
budowy
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
Gromadzone selektywnie w wydzielonym miejscu na placu
wyposażenia
budowy
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy
niezawierające substancji niebezpiecznych
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17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 02

Asfalt inny niż 17 03 02

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 02

Aluminium

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

17 05 04

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

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

17 09 04

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

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzona selektywnie w wydzielonym miejscu na placu
budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone selektywnie w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy
Gromadzone w kontenerze zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy
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Tabela 119
Przewidywane metody gospodarowania odpadami wytworzonymi na etapie budowy
Kod
Rodzaj

Przykładowe zasady
gospodarowania

Przykładowe metody
gospodarowania

Odpady niebezpieczne
08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne elementy niebezpieczne

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 01 10*

Mineralne
oleje
hydrauliczne
chlorowcoorganicznych

związków

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 02 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 08 99*

Inne nie wymienione odpady

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

14 06 05*

Szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

nie

zawierające
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15 01 10*
15 02 02*

Opakowania zawierające pozostałości substancji
Odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
niebezpiecznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone Odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo
Odpady inne niż niebezpieczne

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

unieszkodliwianie

D9,D10

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

unieszkodliwianie

D9,
D10

12 01 13

Odpady spawalnicze

odzysk

R4

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

odzysk

R12

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

odzysk

R3, R5

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

odzysk

R4

15 02 03

Czyściwo
(sorbenty,
materiały
filtracyjne,
tkaniny
i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

odzysk

R5

17 01 02

Gruz ceglany

odzysk

R5

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

odzysk

R5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

odzysk

R12/R5

17 02 01

Drewno

odzysk

R3

do

wycierania
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17 02 02

Szkło

odzysk

R5

17 03 02

Asfalt inny niż 17 09 01

odzysk

R12

17 02 03

Tworzywa sztuczne

odzysk

R5

17 03 80

Odpadowa papa

unieszkodliwianie

D10

17 04 02

Aluminium

odzysk

R4

17 04 05

Żelazo i stal

odzysk

R4

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

odzysk

R4

17 05 04

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

odzysk

R5

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

unieszkodliwianie

D5

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

unieszkodliwianie

D5

17 09 04

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

odzysk

R12/R5

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

unieszkodliwianie

D1
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Aktualnie nie ma możliwości dokładnego określenia ilości wszystkich odpadów, które
powstaną w czasie realizacji inwestycji (nie istnieją odpowiednie przedmiary, kosztorysy i
kalkulacje). Będzie to możliwe na etapie projektów wykonawczych. Zasadniczą część
wszystkich wytwarzanych odpadów stanowić będą odpady z grupy 17 - odpady z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę
i ziemie). Prognozowaną szacunkową ilość odpadów na etapie budowy przedstawiono
poniżej.

Tabela 120
Prognozowana szacunkowa ilość powstających odpadów w fazie realizacji inwestycji
Rodzaj odpadu
Kod
Ilość w
Mg/cały okres
realizacji
Odpady niebezpieczne
Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 11*

0,5

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające
rozpuszczalniki
organiczne
lub
inne
elementy
niebezpieczne

08 01 19*

0,5

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 09*

0,5

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych

13 01 10*

0,5

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05*

0,5

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory
oraz nośniki ciepła nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych

13 02 07*

0,5

Inne nie wymienione odpady

13 08 99*

0,5

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*

0,5

Szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki

14 06 05*

0,5
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Opakowania zawierające pozostałości substancji

15 01 10*

2

15 02 02*

5

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 12

2

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04
09

08 04 10

2

Odpady spawalnicze

12 01 13

2

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12
01 20

12 01 21

2

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

500

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

500

Opakowania z drewna

15 01 03

1500

Opakowania z metali

15 01 04

1500

Czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi)

15 02 03

10

Gruz ceglany

17 01 02

20

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

17 01 03

5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

17 01 07

2000

Drewno

17 02 01

10

Szkło

17 02 02

1

Tworzywa sztuczne

17 02 03

5

Odpadowa papa

17 03 80

0,5

Asfalt inny niż 170901

17 03 02

5

Aluminium

17 04 02

3

niebezpiecznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi – zużyte czyściwo
Odpady inne niż niebezpieczne
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Żelazo i stal

17 04 05

400

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

17 04 11

1

Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17
05 031)

17 05 04

200 000

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

2,5

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17
08 01

17 08 02

20

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

17 09 04

2000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

25

19.2. Etap eksploatacji
Na terenie projektowanego zakładu w trakcie normalnej pracy instalacji w ciągu roku
powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Źródłem powstawania
odpadów będą przede wszystkim prowadzone procesy technologiczne. Na terenie zakładu
powstawać będą także odpady komunalne, oraz odpady związane z prowadzonymi na terenie
i na rzecz VW pracami przez firmy zewnętrzne. Na terenie zakładu zlokalizowane będą także
przychodnia zakładowa medyczna i punkty pierwszej pomocy z funkcjonowaniem których
związane będzie wytwarzanie odpadów medycznych.
Eksploatacja instalacji następować będzie po okresie rozruchu w warunkach normalnych. Na
etapie rozruchu instalacji systematycznie wzrastać będzie ilość wytwarzanych odpadów do
ilości maksymalnych – ostatecznych. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach
odbiegających od normalnych. W przypadkach awaryjnych procesy technologiczne nie są
prowadzone, a tym samym nie ma emisji do środowiska.
W poniższych tabelach przedstawiono:
•

przewidywane rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

•

podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów.

•

sposób postępowania z odpadami
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Tabela 121
Przewidywane ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji zakładu
Kod
Nazwa odpadu
Przewidywana
ilość
wytwarzanych
odpadów
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
20
06 01 02* Kwas chlorowodorowy
20
06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy
20
06 01 05* Kwas azotowy
5
06 01 06* Inne kwasy
500
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
20
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
50
06 02 05* Inne wodorotlenki
500
06 03 13* Sole i ich roztwory zawierające metale ciężkie
450
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z
80
przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania
5000
i ciecze macierzyste
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
700
organiczne lub inne substancje organiczne
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające
7350
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki
2000
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
11 01 08*

Osady i szlamy z fosforowania

500

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

70

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje hydrauliczne

3

13 01 10*
13 01 11*
13 01 13*
13 02 05*

7,5
45
15
250

13 02 06*

Inne oleje hydrauliczne
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
niezawierające związków chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

30

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory
oraz nośniki ciepła
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

40

13 05 02*

30

300
343

13 05 07*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

350

13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*

Olej opałowy i olej napędowy
Benzyna
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

40
40
40

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych
Opakowania z metali, włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi

80

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

300

16 01 04*
16 01 07*
16 01 10*

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

100
5
10

16 01 13*
16 02 13*
16 02 15*

Płyny hamulcowe
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze
zużytych urządzeń
Gazy w pojemnikach ( w tym halony) zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne (np.. Przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne (np. Przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe

30
15
15

15 01 11*

16 05 04*
16 05 07*

16 05 08*

16 06 01*
16 06 02*
18 01 02*

18 01 03*

19 08 10*
19 08 13*

10

20
30

30

150

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03)
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy
do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

7,5
1

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne
niż wymienione w 19 08 09
Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych
grupach - Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z
innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków
przemysłowych.

400

1

1500
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Odpady inne niż niebezpieczne
03 01 05
06 01 99
06 02 99
06 03 14
07 02 13
07 02 99
070399
07 06 99
07 07 99

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04
Inne nie wymienione odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
Inne nie wymienione odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania wodorotlenków
Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

300

Odpady tworzyw sztucznych ze stosowania tworzyw
sztucznych
Inne nie wymienione odpady ze stosowania tworzyw
sztucznych
Inne nie wymienione odpady ze stosowania organicznych
barwników oraz pigmentów
Inne nie wymienione odpady ze stosowania tłuszczów,
natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących
Inne nie wymienione odpady ze stosowania innych nie
wymienionych produktów chemicznych

550

400
400
500

300
1000
15
40

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymieniony w 08 01 13

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

7,5

08 04 10
12 01 13
12 01 17

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
Odpady spawalnicze
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

35
175
100

12 01 21
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 02 03

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
Odpady opakowaniowe ze szkła
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15
02 02
Zużyte opony
Zużyte lub niedodające się do Użytkowania pojazdy
niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
Okładziny hamulcowe
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16
01 14
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne

100
5000
500
400
350
60
100
1
1000

16 01 03
16 01 06
16 01 12
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 01 19

3000

100
1000
7,5
10
3000
50
400
345

300
350
150
30

16 80 01

Szkło
Inne nie wymienione elementy
Inne niewymienione odpady
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
13
Magnetyczne i optyczne nośniki danych

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

500

17 01 02
17 01 03

Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

200
200

Drewno
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Ołów
Cynk
Żelazo i stal
Mieszaniny metali
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06
03
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

300
15
15
7,5
7,5
5000
30
75

Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Chemikalia w tym odczynniki chemiczne inne niż
wymienione 18 02 05
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
Papier i tektura
Szkło
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,5
1
40
110
50
20
15

20 01 38
20 01 99

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

45
120

20 02 01
20 03 01

Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

30
4500

20 03 03
20 03 06
20 03 99

Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

300
75
15

16 01 20
16 01 22
16 01 99
16 02 14

17 01 07
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 06 04
17 04 11
18 01 01
18 01 04
18 01 09
18 02 06
19 09 05
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 28
20 01 36

1

500

15
7,5
4,5

15
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Tabela 122
Charakterystyka wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, skład i sposoby gospodarowania na etapie eksploatacji
Kod
Nazwa odpadu
Charakterystyka wytworzonego
Zagospodarowanie
Podstawowy skład chemiczny i
odpadu/ Przewidywane miejsce
odpadów
właściwości
powstawania odpadu
06 01 01*
Kwas siarkowy i siarkawy
Stosowane laboratoriach i w
Przekazanie do
SKŁAD: mieszaniny kwasów – kwaśne
lakierni materiały na bazie kwasu
odzysku lub
roztwory
siarkowego, np. na linii VBH lub unieszkodliwienia w
Stan skupienia: ciecz.
kwas siarkowy. Niezgodne lub m.in. procesach: D1,
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8
przeterminowane materiały lub
R6, R13
popłuczyny
po
czyszczeniu
wanien.
06 01 02*
Kwas chlorowodorowy
Kwas
solny
stosowany
do
Przekazanie do
SKŁAD: mieszaniny kwasów – kwaśne
regeneracji
kolumn
odzysku lub
roztwory
jonowymiennych
oraz
do unieszkodliwienia w
Stan skupienia: ciecz.
procesów
neutralizacji
w m.in. procesach: D1,
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8
chemicznej
podczyszczalni
R6, R13
ścieków na lakierni. Niezgodne
materiały lub zawierające kwas
solny popłuczyny z mycia i
czyszczenia.
06 01 04*
kwas fosforowy i fosforawy Przeterminowane
lub
Przekazanie do
SKŁAD: mieszaniny kwasów – kwaśne
zanieczyszczone, stosowane na
odzysku lub
roztwory
linii VBH w lakierni materiały unieszkodliwienia w
Stan skupienia: ciecz.
zawierające
kwas
fosforowy m.in. procesach: D1,
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8
nienadające się do neutralizacji
R6, R13
popłuczyny
z
czyszczenia
urządzeń na lakierni.
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06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

06 01 06*

Inne kwasy

06 02 05*

Inne wodorotlenki

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające
metale ciężkie

Niezgodny lub zanieczyszczony
kwas azotowy stosowany na linii
VBH w lakierni do wytrawiania
osadów lub przeterminowane/
zanieczyszczone, stosowane na
lakierni materiały zawierające
kwas azotowy. Stan skupienia:
ciekły, pH kwaśne.
Niezgodne jakościowo lub zużyte
kwasy stosowane w procesach
pomocniczych
(czyszczenie
powierzchni) głównie w lakierni a
także we wszystkich obszarach.
Niezgodne jakościowo lub zużyte
wodorotlenki
stosowane
w
procesach
pomocniczych
(czyszczenie
powierzchni)
w
lakierni i laboratoriach
Odpad powstający w lakierni w
czasie czyszczenia urządzeń , np.
wanny procesowe w linii VBH
np.(kąpiel do odtłuszczania,
fosforanowania) lub kąpiele w linii
VBH niezgodne jakościowo i nie
nadające się do podczyszczalni
ścieków. Odpad zanieczyszczony
wytrąceniami mechanicznymi oraz
substancjami znajdującymi się w
poszczególnych kąpielach

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia w
m.in. procesach: D1,
R6, R13

SKŁAD: mieszaniny kwasów – kwaśne
roztwory
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia w
m.in. procesach: D1,
R6, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R6, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R6, R13

SKŁAD: mieszaniny kwasów – kwaśne
roztwory
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8
SKŁAD: mieszaniny zasad – roztwory
zasadowe
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8
SKŁAD: mieszaniny soli
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H8
Stan skupienia: ciekły, pH kwaśne lub
zasadowe.
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07 03 03*

Rozpuszczalniki
chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i
ciecze macierzyste

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki
organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze
macierzyste

08 01 11*

Odpady farb i lakierów
zawierających rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
organiczne

Odpad wytwarzany w lakierni, na
montażu w pilothali
Odpad powstaje w procesie
przemywania instalacji (np.
Kabina poprawek lakierniczych na
montażu) do aplikacji materiału
malarskiego, usuwania zabrudzeń
z karoserii (Spawalnia) oraz w
czasie czyszczeń urządzeń na
terenie zakładu.
Odpad wytwarzany głównie w
lakierni, oraz na montażu i w
pilothali. Odpad powstaje w
procesie przemywania instalacji
(np. Kabina poprawek
lakierniczych na montażu) do
aplikacji materiału malarskiego,
usuwania zabrudzeń z karoserii
(Spawalnia) oraz w czasie
czyszczeń urządzeń na terenie
zakładu.
Odpad wytwarzany na terenie
całego zakładu.
Farba KTL, przeterminowane lub
nie nadające się do użytku farby i
lakiery stosowane w kabinie
poprawek na montażu zawierające
rozpuszczalniki organiczne oraz
stosowane do malowania
linii/urządzeń/budynków itd. na
terenie całego zakładu.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R2, R3, R13

SKŁAD: rozpuszczalniki organiczne
zawierające miedzy innymi związki
chlorowcorganiczne
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H6,H10, H13,
H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R2, R3, R13

SKŁAD: rozpuszczalniki organiczne
zawierające miedzy innymi węglowodory
aromatyczne i alifatyczne, alkohole,
ketony i estry
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H6,H10, H13,
H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R2, R3, R13

SKŁAD: Odpadowe farby i
rozpuszczalniki organiczne (np.
węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
ksylen, toluen, aceton, alkohole
alifatyczne i aromatyczne, ketony, estry,
kwasy organiczne). Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H3-A, H3-B, H4, H5,
H10, H13 H14

349

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i
lakierów zawierające
rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje
niebezpieczne

Odpad wytwarzany w lakierni.
Mączka wapienna z usuwania
mgły lakierów w kabinach
lakierniczych lub szlamy z
elektrostatycznego oczyszczania
powietrza z mgły lakierniczych

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R3, R13

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Odpad powstający w procesach
klejenia i uszczelniania elementów
samochodów; Niezgodne
jakościowo kleje i szczeliwa.
Odpad powstaje na terenie
montażu, lakierni i spawalni

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R2, R3, R13

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforowania

Odpad po prasie filtracyjnej przy
linii przygotowanie powierzchni
(VBH w lakierni). Odpad powstaje
w trakcie filtracji kąpieli do
fosforanowania w lakierni.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R5, R13

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcz

Odpad wytwarzany w lakierni i na
montażu. Odpad powstaje w
procesie konserwacji przestrzeni
zamkniętych przy pomocy
zimnego wosku. Duże ilości
odpadu mogą powstać w
przypadku zmiany lub jakościowo
niezgodnego materiału .

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R3, R13

SKŁAD: mączka wapienna z zawartością
farb używanych w procesie produkcji lub
szlam z oczyszczania elektrostatycznego w
zależności od wyboru dostawcy
technologii lakierni.
Stan skupienia: stały
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H10, H13 H14
SKŁAD: Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje niebezpieczne
Zawierają w składzie tlenek cynku, tlenek
wapnia oraz izocyjaniany w ilości od 01,1,0%.
Stan skupienia: ciecz lub ciało stałe.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H13, H14
SKLAD:
fosforany oraz substancje nieorganiczne
znajdujace się w kapieli do
fosforanowania (np.azotany, siarczany,
heksafluorokrzemiany oraz metale: cynk,
zelazo, nikiel, magnez). Uwodnienie
odpadu wynosi 40 - 60%
Stan skupienia: ciecz lub ciało stałe.
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H13, H14
SKŁAD: Zawiera: woski parafinowe i
woski węglowodorowe oraz węglowodory
alifatyczne i aromatyczne.
Stan skupienia: .stały
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H13, H14
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12 01 16*

Odpady poszlifierskie
zawierające substancje
niebezpieczne

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

13 01 11*

Syntetyczne oleje
hydrauliczne

Odpad powstaje na spawalni,
montażu oraz na terenie całego
zakładu w trakcie prac szlifierskopolerskich oraz z urządzeń
odpylających na spawalni. Odpady
poszlifierskie zawierają głownie
pyły metali znajdujących się w
karoserii, np. nikiel, żelazo.
Odpad powstaje we wszystkich
obszarach podczas wymiany oleju
w urządzeniach lub prac
remontowych. Przepracowane
oleje hydrauliczne, których
parametry nie pozwalają na ich
dalsze wykorzystanie
technologiczne lub materiały
przeterminowane.
Odpad powstaje we wszystkich
obszarach podczas wymiany oleju
w urządzeniach lub prac
remontowych. Przepracowane
syntetyczne oleje hydrauliczne,
których parametry nie pozwalają
na ich dalsze wykorzystanie
technologiczne lub materiały
przeterminowane.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

SKŁAD: głównie metale zawierające pyły
stali niklowej
Stan skupienia: ciało stałe.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, produkty
rozkładu i starzenia WWA, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, produkty
rozkładu i starzenia WWA, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13
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13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

Oleje hydrauliczne pochodzące z
czyszczenia natłuszczania karoserii
i podwozia. Odpad powstaje we
wszystkich obszarach podczas
wymiany oleju w urządzeniach lub
prac remontowych. Inne
przepracowane oleje hydrauliczne,
których parametry nie pozwalają
na ich dalsze wykorzystanie
technologiczne lub materiały
przeterminowane
Odpad powstaje we wszystkich
obszarach podczas wymiany oleju
w urządzeniach lub prac
remontowych. Przepracowane
mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe, których
parametry nie pozwalają na ich
dalsze wykorzystanie
technologiczne lub materiały
przeterminowane
Odpad powstaje we wszystkich
obszarach podczas wymiany oleju
w
urządzeniach
lub
prac
remontowych.
Przepracowane
mineralne oleje
silnikowe,
przekładniowe i smarowe, których
parametry nie pozwalają na ich
dalsze
wykorzystanie
technologiczne
lub
materiały
przeterminowane

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, produkty
rozkładu i starzenia WWA, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, produkty
rozkładu i starzenia WWA, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, produkty
rozkładu i starzenia WWA, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
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13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze
stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki
ciepła

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów
w separatorach

Odpad powstaje we wszystkich
obszarach podczas wymiany oleju
w urządzeniach lub prac
remontowych. Przepracowane inne
oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe, których parametry nie
pozwalają na ich dalsze
wykorzystanie technologiczne lub
materiały przeterminowane
Przepracowane syntetyczne oleje i
ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki
ciepła, których parametry nie
pozwalają na ich dalsze
wykorzystanie technologiczne.
Odpad powstaje na stacjach
transformatorowych.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H4, H5, H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

Odpad powstaje w czasie
czyszczenia separatorów
rozmieszczonych na sieci
kanalizacyjnej zakładu oraz miejsc
zrzutu ścieków z wózków
czyszczących hale. Zaolejone
szlamy z procesów podczyszczania
ścieków

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: pozostałości oleju bazowego węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych,
dodatki uszlachetniające, produkty
rozkładu i starzenia WWA, woda
zanieczyszczona mechanicznie
Stan skupienia: ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: zawartość oleju ~20-30%.
stan skupienia – szlam.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
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13 05 07*

Zaolejona woda z
odwadniania olejów w
separatorach

Odpad powstaje w czasie
czyszczenia separatorów
rozmieszczonych na sieci
kanalizacyjnej zakładu. W lakierni
powstają zaolejone szlamy z
procesów podczyszczania ścieków.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

13 07 01*

Olej opałowy i olej napędowy

Zanieczyszczony i nienadający się
do użytku olej opałowy i olej
napędowy powstający na ternie
zakładu.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

13 07 02*

Benzyna

Odpad wytwarzany na terenie
stacji paliw i płynów
technologicznych.
Zanieczyszczona i nienadająca się
użytku benzyna.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

13 07 03*

Inne paliwa (włącznie z
mieszaninami)

Odpad wytwarzany na terenie
stacji paliw i płynów
technologicznych.
Mieszaniny paliw stosowanych w
procesie. Skład chemiczny typowy
dla produktu z możliwością
wystąpienia zanieczyszczeń.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: woda zawierająca pozostałości
oleju bazowego - węglowodory
łańcuchowe, pierścieniowe, nienasycone i
nasycone, estry wyższych alkoholi i
kwasów karboksylowych, dodatki
uszlachetniające, produkty rozkładu i
starzenia WWA, woda zanieczyszczona
mechanicznie.
Stan skupienia – płynny.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: węglowodory łańcuchowe,
pierścieniowe, nienasycone i nasycone,
estry wyższych alkoholi i kwasów
karboksylowych, dodatki uszlachetniające,
produkty rozkładu i starzenia WWA.
Stan skupienia – płynny.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: węglowodory łańcuchowe,
pierścieniowe, nienasycone i nasycone,
estry wyższych alkoholi i kwasów
karboksylowych, dodatki uszlachetniające,
produkty rozkładu i starzenia WWA.
Stan skupienia – płynny.
WŁAŚCIWOŚCI: H3,H5, H6,H10, H14,
SKŁAD: węglowodory łańcuchowe,
pierścieniowe, nienasycone i nasycone,
estry wyższych alkoholi i kwasów
karboksylowych, dodatki uszlachetniające,
produkty rozkładu i starzenia WWA. Stan
skupienia – płynny.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
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15 01 10*

15 01 11*

15 02 02*

16 01 04*

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych

Odpad powstaje we wszystkich
obszarach. Opakowania po
substancjach i mieszaninach
zawierających materiały
niebezpieczne, np. farby, lakiery,
oleje.
Opakowania z metali,
Odpad powstaje we wszystkich
włącznie z pustymi
obszarach. Ciśnieniowe
pojemnikami ciśnieniowymi
opakowania po substancjach i
mieszaninach, zawierające
pozostałości tych substancji, w tym
gaśnice, puste pojemniki
ciśnieniowe np. po gazach
spawalniczych
Sorbenty, materiały filtracyjne
Odpad powstaje we wszystkich
(w tym filtry olejowe nieujęte
obszarach. Ubrania ochronne,
w innych grupach), tkaniny do
szmaty do wycierania i inne
wycierania (np. szmaty,
zanieczyszczone np.: olejami,
ścierki) i ubrania ochronne
rozpuszczalnikami, farbami,
zanieczyszczone substancjami
klejami, uszczelniaczami
niebezpiecznymi
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy

Pojazdy nie nadające się do
użytkowania zawierające płyny
techniczne.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, R4, R5, R13

SKŁAD: opakowania szklane, z tworzyw
sztucznych, metalowe oraz
wielomateriałowe zanieczyszczone
substancjami chemicznymi
Stan skupienia – stały.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: opakowania szklane, z tworzyw
sztucznych, metalowe oraz
wielomateriałowe zanieczyszczone
substancjami chemicznymi
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: H1, H5, H6, H14
SKŁAD: czyściwo, szmaty, zużyta odzież
ochronna, zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi, olej - węglowodory
łańcuchowe, pierścieniowe, nienasycone i
nasycone, estry wyższych alkoholi i
kwasów karboksylowych, włókna
bawełniane (glukoza).
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
Skład: płyny hamulcowe, metale, szkło,
elementy z tworzyw sztucznych oraz
wielomateriałowe zanieczyszczone
substancjami chemicznymi (farby, lakieru,
kleje), oleje.
Stan skupienia – ciała stałe lub płynne
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
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16 01 07*

Filtry olejowe

Odpad wytwarzany na terenie
wszystkich obszarów.
Zużyte, nienadające się do użytku
filtry olejowe.

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np.
poduszki powietrzne, pasy
napinające)

Odpady wytwarzane na montażu.
Poduszki powietrzne – airbag, pasy
napinające.

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16 02 13*

16 02 15*

Powstają na montażu i w obrębie
stacji paliw i płynów
technologicznych. Niespełniające
wymagań jakościowych płyny
hamulcowe oraz z odpowietrzania
układów hamulcowych.
Zużyte urządzenia zawierające
Odpad powstaje we wszystkich
niebezpieczne elementy
obszarach. Zużyte świetlówki oraz
lampy rtęciowe i sodowe, a także
zużyte termometry manometryczne
stosowane w aparaturze kontrolnopomiarowej.
Niebezpieczne elementy lub
części składowe usunięte ze
zużytych urządzeń

Monitory komputerowe lub inny
sprzęt elektroniczny.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R5, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

SKŁAD: Ciała stałe zanieczyszczone
olejem, metal, tworzywo
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: tekstylia, generator gazu z
pastylkami paliwa stałego i zapalnikiem.
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: H1, H3-B, H14
SKŁAD: Płyny hamulcowe, mieszanina
eterów alkilowych glikoli etylenowych,
estrów boranowych i polipropylenoglikoli
z dodatkami.
Stan skupienia – ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: monitory, świetlówki, lampy
rtęciowe i inne urządzenia elektroniczne –
szkło, mieszanina metali, rtęć tworzywa
sztuczne.
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H7, H10, H11,
H14
SKŁAD: elementy monitorów,
świetlówek, lamp rtęciowych i innych
urządzeń elektronicznych – szkło,
mieszanina metali, rtęć tworzywa
sztuczne.
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H7, H10, H11,
H14
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16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym Obszar
całego
zakładu.
halony)
zawierające Przeterminowane lub nie nadające
substancje niebezpieczne
się do stosowania substancje w
pojemnikach ciśnieniowych

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne
chemikalia zawierające
substancje niebezpieczne (np..
Przeterminowane odczynniki
chemiczne)

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje
niebezpieczne (np.
Przeterminowane odczynniki
chemiczne)

16 06 01*

Baterie i akumulatory
ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe

Laboratoria i podczyszczalnia
ścieków na terenie lakierni. Zużyte
lub przeterminowane
nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje
niebezpieczne w tym odczynniki
chemiczne.
Laboratoria i podczyszczalnia
ścieków na terenie lakierni. Zużyte
lub przeterminowane organiczne
chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne w tym odczynniki
chemiczne.
Obszar całego zakładu. Zużyte
baterie i akumulatory ołowiowe
wymontowane z pojazdów
mechanicznych i innych urządzeń;

Obszar całego zakładu. Zużyte
baterie i akumulatory niklowokadmowe wymontowane z
pojazdów mechanicznych i innych
urządzeń

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R5, R13

SKŁAD: metale, tworzywa sztuczne, gazy
techniczne, farby
Stan skupienia – stały, gazowy
WŁAŚCIWOŚCI: H1, H3-B, H4,

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R5, R13

SKŁAD: węglowodory alifatyczne i
aromatyczne, związki hetero i
izocykliczne, estry wyższych alkoholi i
kwasów karboksylowych
Stan skupienia – ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
SKŁAD: akumulatory wymontowane z
pojazdów mechanicznych i innych
urządzeń; metale i ich stopy w tym ołów
oraz składniki niemetaliczne, tj. masy
plastyczne, ceramika, szkło, guma, kwasy
Stan skupienia stały.
Właściwości: H4, H5, H6, H7, H14
SKŁAD: metale i ich stopy w tym ołów
oraz składniki niemetaliczne, tj. masy
plastyczne, ceramika, szkło, guma, kwasy
Stan skupienia stały.
Właściwości: H4, H5, H6, H7, H14

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D9, R4, R5, R13

SKŁAD: ługi, zasady, metale ciężkie, sole
metali ciężkich
Stan skupienia – ciecz
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14
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18 01 02*

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

Odpad powstający w przychodni
medycznej zakładowej. Głównie
pojemniki na krew i mocz

Przekazanie do
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D10

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają
żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia
materiału genetycznego, o
których wiadomo lub co do
których istnieją wiarygodne
podstawy do sądzenia, że
wywołują choroby u ludzi i
zwierząt
Tłuszcze i mieszaniny olejów
z separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09

Odpad powstający w przychodni
medycznej zakładowej. Głównie
zużyte opatrunki, strzykawki, igły,

Przekazanie do
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D10

Odpad powstaje w procesie
ultrafiltracji ścieków z kąpieli do
mycia i odtłuszczania karoserii w
linii VBH w lakierni.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D8, D9, D10, R1, R9,
R13

SKŁAD: substancje olejowe i woda
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H6, H14

Odpady z oczyszczalni
ścieków nie ujęte w innych
grupach - Szlamy zawierające
substancje niebezpieczne z
innego niż biologiczne
oczyszczanie ścieków
przemysłowych

Osady po prasie filtracyjnej
powstające na terenie
podczyszczalni ścieków w lakierni.
Osad wytwarzany w procesach
neutralizacji , flokulacji i
sedymentacji ścieków
produkcyjnych z lakierni.

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia
m.in. w procesach:
D1, R5, R13

SKŁAD: wodorotlenki i sole niklu,
wapnia, żelaza, sodu, magnezu, miedzi.
Stan skupienia: szlam, zawartość wody od
40-60%.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H9, H14

19 08 10*

19 08 13*

Skład: opakowania szklane, z tworzyw
sztucznych zawierających krew i
konserwanty służące do jej
przechowywania
Stan skupienia stały.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H9, H14
SKŁAD: opatrunki, strzykawki, igły które
mogą zawierać drobnoustroje
chorobotwórcze.
Stan skupienia stały.
WŁAŚCIWOŚCI: H5, H9, H14

358

Tabela 123
Charakterystyka wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne, skład i sposoby gospodarowania na etapie eksploatacji
Kod
Nazwa odpadu
Charakterystyka wytworzonego Zagospodarowanie
Podstawowy skład chemiczny i
odpadu/ Miejsce powstawania
odpadów
właściwości
odpadu
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno,
Kawałki tarcicy iglastej, płyt
Przekazanie do
SKŁAD: drewno, wióry
płyta wiórowa i fornir inne niż
wiórowych i pilśniowych
odzysku m.in. w
Stan skupienia: stały.
wymienione w 03 01 04
procesach: R1, R3, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
06 01 99 Inne nie wymienione odpady z
Odpad powstający w lakierni w
Przekazanie do
SKŁAD: kwasy nieorganiczne
produkcji, przygotowania,
czasie czyszczenia urządzeń , np.
odzysku m.in. w
zanieczyszczone
obrotu i stosowania kwasów
wanny procesowe w linii VBH i
procesach: R1, R5, R13 Stan skupienia: ciecz
nieorganicznych
KTL lub kąpiele w linii VBH
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
nienadajace się do procesu. Odpad
zanieczyszczony wytrąceniami
mechanicznymi oraz substancjami
znajdujacymi się w poszczególnych
kapielach . Stan skupienia: ciekły,
pH kwaśne. Przeterminowane
substancje, np. Chemacid.
06 02 99 Inne nie wymienione odpady z
Odpad powstający w lakierni w
Przekazanie do
SKŁAD: wodorotlenki zanieczyszczone
produkcji, przygotowania,
czasie czyszczenia urządzeń , np.
odzysku m.in. w
Stan skupienia: ciecz
obrotu i stosowania
wanny procesowe w linii VBH i
procesach: R1, R5, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
wodorotlenków
KTL lub kąpiele w linii VBH
niezgodne jakościowo i nie
nadające się do podczyszczalni
ścieków. Odpad zanieczyszczony
wytrąceniami mechanicznymi oraz
substancjami znajdujacymi się w
poszczególnych kapielach.
06 03 14
Sole i roztwory inne niż
Odpad powstający w lakierni w
Przekazanie do
SKŁAD: sole zanieczyszczone
wymienione w 06 03 11 i 06
czasie czyszczenia urządzeń , np.
odzysku m.in. w
Stan skupienia: ciecz
03 13
wanny procesowe w linii VBH
procesach: R1, R5, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych
ze stosowania tworzyw
sztucznych

07 02 99

Inne nie wymienione odpady
ze stosowania tworzyw
sztucznych

07 03 99

Inne nie wymienione odpady
ze stosowania organicznych
barwników oraz pigmentów

np.(kąpiel do
odtłuszczania,fosforanowia) lub
kąpiele w linii VBH niezgodne
jakościowo i nie nadające się do
podczyszczalni ścieków. Odpad
zanieczyszczony wytrąceniami
mechanicznymi oraz substancjami
znajdujacymi się w poszczególnych
kapielach
Odpad tworzyw sztucznych
stosowanych w procesie
produkcyjnym (Montaż, spawalnia)
do zabezpieczenia karoserii przed
warunkami atmosferycznymi, np.
pianki, folie.
Odpady powstające w procesie
produkcyjnym na terenie całego
zakładu. Są to np. elementy
gumowe, uszczelki do maszyn i
urządzeń, zaślepki.
Odpad powstający w lakierni w
procesie przemywania instalacji do
aplikacji materiału malarskiego
oraz w czasie czyszczeń urządzeń
lakierniczych i przestrzeni
produkcyjnych w kabinach
podkładu i BC oraz może powstać
przy czyszczeniu instalacji CC.

Przekazanie do
SKŁAD: plastizol zawierający PVC,
odzysku m.in. w
zmiękczacze ftalatowe, wypełniacz, środek
procesach: R1, R3, R13 adhezyjny oraz tlenek cynku i wapnia,
poliaminoamid, węglowodory alifatyczne.
Stan skupienia: stały.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: elementy gumowe, uszczelki do
odzysku m.in. w
maszyn i urządzeń, zaślepki.
procesach: R1, R3, R13 Stan skupienia: stały.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: odpad rozpuszczalników
odzysku m.in. w
organicznych zanieczyszczony farbami
procesach: R1, R3, R13 oraz wytrąceniami mechanicznymi,
zawierający butanol, octan butylu, ksylen,
węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
alkohole tłuszczowe, niewielkie ilości
amin. Stan skupienia ciekły.
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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07 06 99

Inne nie wymienione odpady
ze stosowania tłuszczów,
natłustek, mydeł, detergentów,
środków dezynfekujących

07 07 99

Inne nie wymienione odpady
ze stosowania innych nie
wymienionych produktów
chemicznych

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne
niż wymieniony w 08 01 13

08 03 18

Odpadowy toner drukarski
inny niż wymieniony w 08 03
17

Przeterminowane lub
zanieczyszczone materiały
stosowane do odtłuszczania, mycia,
dezynfekcji na montażu. Odpad
płynny na bazie substancji
nieorganicznych i organicznych
Odpady powstające we wszystkich
obszarach. Przeterminowane lub
zanieczyszczone materiały i
surowców stosowane we
wszystkich obszarach zakładu, np.
obojętne środki do przemywania
powierzchni, materiały ochronne i
antykorozyjne.
Odpady powstający na montażu i
wydziale BUS. Niezgodne
jakościowo lub zużyte farby i
lakiery stosowane na terenie
zakładu przy produkcji
samochodów specjalnych oraz w
procesach pomocniczych, np.
malowanie ścian, linii,
oznakowanie miejsc.
Odpady powstające we wszystkich
obszarach. Tonery do drukarek
laserowych

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: R3, R5,
R13

SKŁAD: węglowodory, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych
Stan skupienia: ciekły.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: R3, R5,
R13

SKŁAD: węglowodory, estry wyższych
alkoholi i kwasów karboksylowych
Stan skupienia: stały, ciekły
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: R3, R5,
R13

SKŁAD: Odpadowe farby i lakiery (np.
pigmenty).
Stan skupienia: ciecz.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: R3, R5,
R13

SKŁAD: pigmenty, węglowodory,
alkohole nie zawierające substancji
niebezpiecznych.
Stan skupienia: stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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Odpady powstające we wszystkich
obszarach. Przeterminowane,
zanieczyszczone lub odpadowe
kleje utwardzone i kleje i
uszczelniacze wodorozcieńczalne
Odpady powstające w Spawalni i
stanowiące przede wszystkim
zużyte elektrody
Odpady powstające we wszystkich
obszarach. Odpady poszlifierskie

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa
inne niż wymienione w 08 04
09

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie
inne niż wymienione w 12 01
20

Odpady powstające we wszystkich
obszarach. Papier, krążki i inne
materiały ścierne oraz odpady
poszlifierskie

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np. kartony, tekturowe
przekładki
Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np. worki i folie i inne
opakowania z tworzyw sztucznych
Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np.. palety drewniane uszkodzone, skrzynie drewniane
Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np. beczki, pojemniki
metalowe, kartusze aluminiowe

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: R3, R5,
R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R4, R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R4, R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R1, R3, R13

SKŁAD: węglowodory, alkohole nie
zawierające substancji niebezpiecznych.
Stan skupienia: stały, ciekły
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

SKŁAD: miedź, mosiądz, brąz
Stan skupienia: stały.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: głównie metale
Stan skupienia: stały.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Skład: papier, materiały ścierne wykonane
z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego
z warstwą ziarna ściernego wykonanego
zwykle z korundu (Al2O3)
lub karborundu (SiC).
Stan skupienia: stały.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: Karton, tektura – celuloza
odzysku m.in. w
Stan skupienia: stały.
procesach: R1, R3, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: PE, PS, PP, PET, HPD
odzysku m.in. w
Stan skupienia: stały.
procesach: R1, R3, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: drewno
odzysku m.in. w
Stan skupienia: stały.
procesach: R1, R3, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: metale, aluminium
odzysku m.in. w
Stan skupienia: stały.
procesach: R4, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

15 01 07

Odpady opakowaniowe ze
szkła

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, Odpady powstające we wszystkich
tkaniny do wycierania (np.
obszarach. Odzież robocza,
szmaty, ścierki) i ubrania
rękawice, materiały filtracyjne,
ochronne inne niż wymienione
sorbenty z obszarów gdzie nie są
w 15 02 02
stosowane substancje niebezpieczne

16 01 03

Zużyte opony

16 01 06

Zużyte lub niedodające się do
Użytkowania pojazdy
niezawierające cieczy i innych
niebezpiecznych elementów
Okładziny hamulcowe

16 01 12

Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np. plastikowe
pojemniki z metalowymi obręczami
(poj. ~1100 l) – palikony
Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np. wymieszane odpady
opakowaniowe np. opakowania po
materiałach stosowanych w
produkcji
odpad powstający w laboratoriach pojemniki po odczynnikach.

Odpady mogą powstać na obszarze
ca ego zakładu. Uszkodzone opony
z pojazdów nowych i
wewnątrzzakładowych.
Odpad powstaje na Montażu i
Spawalni. Elementy z niszczenia
samochodów
Odpad powstaje na Montażu, BUS,
Pilothali. Uszkodzone okładziny
hamulcowe

Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R1, R3, R4,
R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R1, R3, R4,
R13

SKŁAD: głównie metale, tworzywa
sztuczne, aluminium
Stan skupienia: stały.
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: głównie metale, aluminium,
katon, tektura, PE, PS, PP, PET, HPD,
włókna
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R5, R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R1, R3, R13

SKŁAD: szkło
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

SKŁAD: czyściwo, szmaty, zużyta odzież
ochronna nie zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi; włókna
naturalne i syntetyczne głównie bawełna,
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: kauczuk naturalny, kauczuk
odzysku m.in. w
syntetyczny, sadza oraz olej.
procesach: R1, R3, R13 Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: plastik, szkło, metal
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały
procesach: R1, R3, R4, WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
R13
Przekazanie do
SKŁAD: stal
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały
procesach: R4, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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16 01 15

Płyny zapobiegające
zamarzaniu inne niż
wymienione w 16 01 14

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

16 01 99

Inne niewymienione odpady

Odpad powstaje na Montażu, BUS,
Pilothali.Płyny zapobiegające
zamarzaniu z pojazdów

SKŁAD: woda zmieszana z glikolem
etylenowym lub propylenowym oraz
różnorodnymi dodatkami ochronnymi, w
tym inhibitorami korozji
Stan skupienia – ciekły
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstaje na Spawalni.
Przekazanie do
SKŁAD: stal
Karoserie samochodowe
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały
procesach: R4, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpady powstające we wszystkich Przekazanie do
SKŁAD: Złom metali nieżelaznych z
obszarach. Elementy z niszczenia odzysku m.in. w
niszczenia pojazdów
Stan skupienia – stały
samochodów - braki jakościowe
procesach: R4, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstaje na Montażu i
Przekazanie do
SKŁAD: Tworzywa sztuczne o
Spawalni. Braki jakościowe
odzysku m.in. w
zróżnicowanym składzie chemicznym nie
procesach: R1, R3, R13 zawierającym substancji niebezpiecznych
tj. PE, PS, PP, PET, HPD.
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad Powstaje przy montażu.
Przekazanie do
SKŁAD: AL2O3, CaO, SiO2
Szyby samochodowe
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały
procesach: R5, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Kable, elementy elektroniczne i
Przekazanie do
SKAD: kable, elementy elektroniczne i
inne niszczone elementy pojazdów odzysku m.in. w
inne niszczone elementy pojazdów
Elementy z niszczenia samochodów procesach: R4, R5, R13 Stan skupienia – stały
- braki jakościowe
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Inne nie wymienione odpady z
Przekazanie do
SKAD: kable, elementy elektroniczne i
niszczenia pojazdów Elementy z
odzysku m.in. w
inne niszczone elementy pojazdów
niszczenia samochodów - nie
procesach: R4, R5, R13 Stan skupienia – stały
wymienione w innych grupach,
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
wymieszane części.
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: R3, R5,
R13
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16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16
02 13

Odpady powstające we wszystkich
obszarach, np. części komputerowe,
układy elektroniczne, głowice
atramentowe do drukarek, itp.
Cały zakład. Nośniki danych

16 80 01

Magnetyczne i optyczne
nośniki danych

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

Odpady powstające we wszystkich
obszarach np. w czasie prac
remontowych.

17 01 02

Gruz ceglany

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia

Odpady powstające we wszystkich
obszarach np. w czasie prac
remontowzch

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia

Odpady powstające we wszystkich
obszarach np. w czasie prac
remontowzch

17 02 01

Drewno

Odpady powstające we wszystkich
obszarach np. w czasie prac
remontowych

Przekazanie do
SKŁAD: plastik, szkło, metal
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały
procesach: R4, R5, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: plastik, metal
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: gruz, papa i inne elementy
wyposażenia nie zawierające odpadów
niebezpiecznych. Skład chem. : AL2O3,
CaO, SiO2
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: gruz, AL2O3, CaO, SiO2
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały
procesach: R5, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: gruz, papa i inne elementy
odzysku lub
wyposażenia nie zawierające odpadów
unieszkodliwienia m.in. niebezpiecznych. Skład chem. : AL2O3,
CaO, SiO2
w procesach: R5, R13
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: gruz, papa i inne elementy
odzysku m.in. w
wyposażenia nie zawierające odpadów
procesach: R5, R13
niebezpiecznych. Skład chem. : AL2O3,
CaO, SiO2
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
SKŁAD: drewno nie zanieczyszczone
odzysku m.in. w
substancjami niebezpiecznymi
procesach: R1, R3, R13 STAN SKUPIENIA: stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R5, R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R5, R13
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17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 07

Mieszaniny metali

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17
06 03

17 04 11

Kable inne niż wymienione w
17 04 10

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i
zabiegowe oraz ich resztki

Cały zakład. Miedź, brąz, mosiądz
z rozbiórek i remontów instalacji
technologicznych
Cały zakład. Aluminium z
rozbiórek i remontów instalacji
technologicznych
Cały zakład. Plomby z pojemników
transportowych

Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R4, R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R4, R13
Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R4, R13
Spawalnia. Pył z filtra odpylającego Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R4, R13
Odpady powstające we wszystkich Przekazanie do
obszarach np. w czasie prac
odzysku m.in. w
remontowych, np. mieszaniny
procesach: R4, R13
metali z rozbiórek i remontów
instalacji technologicznych
Cały zakład. Mieszaniny metali z Przekazanie do
rozbiórek i remontów instalacji
odzysku m.in. w
technologicznych
procesach: R4, R13
Odpady powstające we wszystkich Przekazanie do
obszarach. Materiały izolacyjne nie odzysku m.in. w
zawierające azbestu
procesach: R3, R4, R5,
R13
Odpady powstające we wszystkich Przekazanie do
obszarach np. w czasie prac
odzysku m.in. w
remontowych, np.: kable z
procesach: R4, R13
rozbiórek i remontów instalacji
technologicznych
Odpad powstający w przychodni
Przekazanie do
zakładowej; narzędzia chirurgiczne unieszkodliwienia m.in.
i zabiegowe
w procesach: D10

SKŁAD: mosiądz, brąz, miedź
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: aluminium
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: ołów
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: pył zanieczyszczony cynkiem
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: złom stalowy, rury – głównie
żelazo
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
j.w.
SKŁAD: gruz, tworzywa sztuczne, metale,
celuloza , Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: mieszanina metali – głównie
miedzi
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: stal oraz inne metale
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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18 01 04

Inne odpady niż wymienione
w 18 01 03

18 01 09

Leki inne niż wymienione w
18 01 08

18 02 06

Chemikalia w tym odczynniki
chemiczne inne niż
wymienione 18 02 05

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

20 01 28

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

Odpad powstający w ambulatorium. Przekazanie do
Skład: materiały opatrunkowe, plastry,
Materiały opatrunkowe, plastry,
unieszkodliwienia m.in. odzież, opatrunki higieniczne, opakowania
odzież, opatrunki higieniczne
w procesach: D10
po lekach
Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstający w ambulatorium Przekazanie do
SKŁAD: zależy od składu chemicznego
zakładowym; przeterminowane leki unieszkodliwienia m.in. leków
w procesach: D10
Stan skupienia – stały lub płynny
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstający w ambulatorium Przekazanie do
SKŁAD: zależy od składu chemicznego
zakładowym; odczynniki
unieszkodliwienia m.in. odczynnika
Stan skupienia – stały lub płynny
chemiczne
w procesach: D10
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Żywice z kolumn jonowymiennych Przekazanie do
SKŁAD: wymienniki jonitowe
przy uzdatnianiu wody w stacji
odzysku m.in. w
zanieczyszczone jonami metali
DEMI na lakierni.
procesach: R1, R5, R13 Stan skupienia – stały
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstaje we wszystkich
Przekazanie do
SKŁAD: Karton, tektura – celuloza.
obszarach. Papier, tektura i kartony odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały.
z biur.
procesach: R1, R3, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstaje we wszystkich
Przekazanie do
SKŁAD: AL2O3, CaO, SiO2
obszarach i stanowi opakowania
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały.
szklane
procesach: R5, R13
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpady pochodzące z kantyny.
Przekazanie do
SKŁAD: odpady bytowe ze względu na
odzysku m.in. w
swój charakter lub skład podobne do
procesach: R3
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
Odpad powstaje we wszystkich
Przekazanie do
SKŁAD: kartridże po tuszach od drukarek
obszarach i stanowi kartridże po
odzysku m.in. w
Stan skupienia – stały.
tuszach od drukarek.
procesach: R4, R5, R13 WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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20 01 36

20 01 38

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
Drewno inne niż wymienione
w 20 01 37

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i
placów

Urządzenia elektryczne i
elektroniczne z biur np. Komputery

Odpad powstaje we wszystkich
obszarach

Przekazanie do
SKŁAD: plastik, szkło, metal
odzysku m.in. w
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
procesach: R4, R5, R13

Przekazanie do
odzysku m.in. w
procesach: R1, R3, R13
Odpad powstaje we wszystkich
Przekazanie do
obszarach. Opakowania po
odzysku m.in. w
produktach spożywczych i napojach procesach: R1, R3, R13
np. z tworzyw sztucznych - PET,
PP, puszki po napojach np. po cocacoli, kartony po sokach.
Trawa z koszenia trawników
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: D1, R1,
R3, R4, R5, R13
3
3
Pojemniki 5 m i 2,5 m
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: D1, R1,
R3, R4, R5, R13
Piasek i inne odpady z czyszczenia Przekazanie do
ulic i placów
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: D1, R1,
R3, R4, R5, R13

SKŁAD: drewno
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: PET, PP, odpady bytowe ze
względu na swój charakter lub skład
podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: trawa, liście, gałęzie
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

SKŁAD: odpady bytowe ze względu na
swój charakter lub skład podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
SKŁAD: piach, części stałe, gałęzie
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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20 03 06

Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach

Odpady od pracowników zakładu

Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: D1, R1,
R3, R4, R5, R13
Przekazanie do
odzysku lub
unieszkodliwienia m.in.
w procesach: D1, R1,
R3, R4, R5, R13

SKŁAD: szlam, piach, części stałe, gałęzie
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują

SKŁAD: odpady bytowe ze względu na
swój charakter lub skład podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych
WŁAŚCIWOŚCI: nie występują
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W odniesieniu do opadów o kodzie 08 01 17* to powstawać będą w lakierni w trakcie
oczyszczania powietrza w kabinach lakierniczych z mgły lakierniczej. W zależności od
dostawcy technologii lakierni będzie to odpad mączki wapiennej z zawartością farb
używanych w procesie produkcji w ilości około 7 350 Mg/rok, lub szlamy z
elektrostatycznego oczyszczania powietrza z mgły lakierniczych w ilości około 3 350 Mg/rok.
Zasadnicza różnica w tych odpadach polega na stężeniu odpadów farby w nich, oraz
zawartości wilgoci co decyduje o dalszym zagospodarowaniu. Odpady mączki wapiennej
mogą być przekazane do odzysku, do instalacji produkcji cegieł, klinkieru lub innych
zakładów wykorzystujących węglany wapnia a w procesach produkcyjnych dojdzie do
neutralizacji zawartych w odpadzie farb w wyniku obróbki termicznej. Szlamy z oczyszczania
w metodzie elektrostatycznej w mniejszej ilości niż mączka wapienna muszą trafić do
instalacji przetwarzania tego typu odpadów np. w procesach termicznych.
Sposób postępowania z odpadami na terenie zakładu odbywać się będzie z zachowaniem
zasady przezorności zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Firma będzie wdrażać
certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy 14001, będący jednocześnie
świadectwem szczególnej troski o środowisko. Podczas planowania procesu produkcji
szczególną uwagę nakłada się na stosowanie takich rozwiązań, które powodują
minimalizację ilości powstających odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż
niebezpieczne. Poza optymalizację procesów technologicznych również zwiększanie
świadomości środowiskowej jest jednym z głównych sposobów zapobiegania powstawaniu
odpadów.
Ponadto zakład będzie zapobiegał powstawaniu odpadów lub ograniczał ich ilość poprzez:
•

efektywne zarządzanie i racjonalne gospodarowanie surowcami, energią i materiałami
wsadowymi

•

wdrażanie nowych, przyjaznych środowisku technologii

•

przestrzeganie reżimów technologicznych

•

stosowanie pojemników zwrotnych do części montowanych w pojazdach przez co
udaje się uniknąć powstawaniu dużej grupy odpadów opakowaniowych

•

edukację ekologiczną pracowników

•

redukcję odpadów u źródła

•

segregację strumienia odpadów.
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Zastosowanie automatycznego procesu sterowania produkcją powoduje zmniejszenie ilości
braków jakościowych, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, możliwość sterowania
procesem wytwarzania odpadów co wpływa na zmniejszenie ich ilości. Najlepszym
przykładem wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań jest planowane automatyczne podawanie
materiałów do procesu, zmniejszając tym samym ilość strat materiałów i surowców, co
wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów, np. do klejenia szyb zamiast stosowania kartuszy
aluminiowych z klejem i ręcznego dozowania kleju na szyby zastosowano automatyczne
podawanie kleju z beczki, co umożliwi lepsze wykorzystanie materiału i dzięki temu
przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. W procesach spawalniczych
przewidziano

zastosowanie

najnowocześniejszych,

materiało-

i

energooszczędnych

technologii i urządzeń do łączenia blach, w tym operacji z zastosowaniem wiązki lasera i
plazmy. Wprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu
gospodarki odpadami zdecydowanie wpłynie na poprawę segregacji odpadów a tym samym
przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska odpadami.
Wytworzone na terenie zakładu odpady będą zbierane w sposób selektywny, następnie
poddawane w pierwszej kolejności procesowi odzysku a jeśli jest to niemożliwe
przekazywane do unieszkodliwienia. Odpady magazynowane będą w specjalnie na ten cel
przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach oraz kontenerach. Odpady niebezpieczne
gromadzone będą w miejscach niedostępnych dla osób postronnych (w zamkniętym
pomieszczeniu lub zamykanych boksach), w sposób zabezpieczający przed wpływem
warunków atmosferycznych (w pomieszczeniu zamkniętym lub pod zadaszeniem) oraz w
sposób

uniemożliwiający

ewentualne

zanieczyszczenie

gruntu,

wód

podziemnych

i powierzchniowych. 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.
W miejscu powstawania odpady będą gromadzone w opisanych specjalistycznych
pojemnikach dedykowanych dla określonego rodzaju odpadów, w wyznaczonych miejscach,
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem pojemnika i przed przedostaniem się odpadu
do wód i gleby. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii w miejscu powstawania odpadów (po
zapełnieniu pojemnika), odpady przewożone będą do centralnego magazynu odpadów, skąd
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będą odbierane przez podmioty do tego uprawnione celem przetworzenia poza terenem
zakładu. Część odpadów będzie odbierana do przetworzenia bezpośrednio z miejsca
gromadzenia w trakcie produkcji. Na terenie zakładu przewożenie odpadów do miejsc ich
magazynowania odbywać się będzie za pomocą wózków widłowych.
Sposób postępowania z odpadami powstałymi w jednostkach medycznych na terenie
zakładu będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139,
poz. 940).
Zgodnie z rozporządzeniem odpady będą zbierane do pojemników jednorazowego użytku
sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na odgniecenia i
uszkodzenia, z tym że odpady o kodach 18 01 02* i 18 01 03* będą trafiać do pojemników
oznaczonych kolorem czerwonym, odpady o kodzie 18 01 06* do pojemników oznaczonych
kolorem żółtym a odpady o kodach 18 01 01, 18 01 04 i 18 01 09 do pojemników
oznaczonych kolorem innym niż żółty i czerwony. Pojemniki jednorazowego użycia będą
umieszczone w pojemnikach wielokrotnego użycia, w sposób zabezpieczający osoby mające
z nimi kontakt. Poszczególne pojemniki będą oznakowane a okres magazynowania nie
przekroczy 72h.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz.
1968) oleje odpadowe będą zbierane i magazynowane selektywnie według wymagań
wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Podczas
zbierania i magazynowania olejów odpadowych nie dojdzie do ich mieszania z innymi
odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, olejem napędowym, olejem
opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i
preparatami chemicznymi niebędącymi olejami.
Na terenie zakładu:
a) oleje odpadowe będą zbierane do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów
trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających
ładunki

elektryczności

statycznej,

wyposażonych

w

szczelne

zamknięcia,

zabezpieczonych przed stłuczeniem.
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b) na

pojemnikach

umieszczone

będą

w

miejscu

widocznym: napis „OLEJ

ODPADOWY”; informacja o kodzie lub kodach odpadu wynikającą z rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206) oraz oznakowanie wymagane przepisami szczególnymi,
dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych
c) magazynowanie

olei

odpadowych

będzie

w

miejscach

utwardzonych,

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi,
wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów.
d) ograniczony będzie dostęp do olejów odpadowych w miejscach ich magazynowania.
Odpady olejowe będą magazynowane w szczelnych pojemnikach np. beczkach stalowych z
zamknięciem lub w zamkniętych zbiornikach umieszczonych w wannie zabezpieczającej
przed skażeniem gruntów na szczelnych nieprzepuszczalnych posadzkach.
Centralny magazyn odpadów będzie posiadał wydzielone miejsca na odpady
niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Posadzka magazynu wykonana będzie z
materiału chemoodpornego tam gdzie jest to wymagane np. w obszarach zagrożonych
wyciekiem. Przed magazynem zlokalizowane będzie miejsce przeładunku odpadów
(szczelny, skanalizowany plac). Magazyn odpadów wraz z miejscem przeładunkowym
wyposażony będzie w odwodnienie liniowe z odpływem ścieków powstających w trakcie
eksploatacji magazynu do kanalizacji sanitarno – przemysłowej. Na trasie kanalizacji z tego
obszaru zostanie zamontowany szczelny zbiornik do zbierania ewentualnych wycieków w
trakcie prac przeładunkowych. Zbiornik posiadać będzie zamontowaną sondę, tj. czujnik
maksymalnego napełnienia zbiornika, wraz z lampką sygnalizacyjną i buczkiem. Przy braku
prac przeładunkowych odpadów ścieki deszczowe, oraz z mycia nawierzchni utwardzonych i
posadzki w magazynie odpadów będą kierowane do kanalizacji sanitarno – przemysłowej a
odpływ do zbiornika będzie zablokowany zasuwą. Przy przeładunku odpadów zostanie
zamknięta zasuwa odcinająca odpływ do kanalizacji sanitarno – przemysłowej a otwarty
będzie odpływ do zbiornika szczelnego tak aby skierować do niego ewentualne awaryjne
wycieki. Po bezawaryjnym przeładunku zasuwa na kanalizacji sanitarno – przemysłowej
zostanie ponownie otwarta a zamknięty zostanie dopływ do zbiornika. Po ewentualnym
wycieku do zbiornika w trakcie sytuacji awaryjnej przy przeładunku odpadów i jego
zapełnieniu będą wykonywane analizy ścieków w nim zgromadzonych. W zależności od
wyników będą one odprowadzane do kanalizacji ścieków sanitarno - przemysłowych na
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terenie zakładu i dalej do kanalizacji sanitarnej gminnej (w przypadku gdy stężenie nie będą
przekraczały wartości dopuszczalnych w ściekach wprowadzanych do kanalizacji) lub
odpompowane i wywożone do zewnętrznych instalacji celem unieszkodliwienia w zależności
od ich składu.
Część odpadów powstających na terenie lakierni odbierana będzie przez odbiorców odpadów
bezpośrednio z lakierni po napełnieniu się dedykowanych pojemników (np. odpady o kodzie
08 01 17*, 19 08 10*, 19 08 13*). Miejsca odbioru odpadów będą wyznaczone i
zabezpieczone przed przedostaniem się odpadów do środowiska w czasie załadunku.
Wszystkie miejsca magazynowania odpadów będą odpowiednio zabezpieczone przed
oddziaływaniem na środowisko przez zastosowanie np.:
•

dedykowanych pojemników i zbiorników magazynowych które dla wybranych
odpadów będą umieszczone w dodatkowych wannach wychwytowych

•

szczelnych posadzek

•

wyposażenie w środki neutralizujące.

Miejsca magazynowania odpadów poza centralnym obiektem magazynowym na terenie
poszczególnych hal zostaną szczegółowo wyznaczone w projektach wykonawczych i
zabezpieczone zgodnie z opisami powyżej w zależności od rodzaju odpadów.

19.3. Etap likwidacji
Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji będzie wiązało się z pracami
budowlanymi typowymi dla rozbiórki obiektów. Prace likwidacyjne będą polegały
na wyburzeniu obiektów, w wyniku czego nastąpi oddziaływanie na stan środowiska m.in.
poprzez powstawanie odpadów z grupy 17 — odpady z budowy, remontów, demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W przypadku likwidacji bądź
przebudowy prace powinny być przeprowadzone w sposób, który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla środowiska. W przypadku likwidacji obiektów budowlanych konieczne będzie
uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, wydane w trybie ustawy Prawo budowlane. Wymagane
będzie przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
z określeniem szczegółowych rozwiązań i uzgodnień dotyczących zakresu i charakteru prac
demontażowych. Charakter instalacji powoduje, iż po zakończeniu jej pracy nie pozostaną
odpady wymagające szczególnego traktowania, np.: odpady promieniotwórcze. Eksploatacja
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instalacji nie będzie związana z tworzeniem składowiska odpadów, które po zakończeniu
eksploatacji zakładu wymagałyby przeprowadzenia prac rekultywacyjnych. Przy prawidłowo
prowadzonych pracach likwidacyjnych, powstałe oddziaływania w zakresie gospodarki
odpadami będą oddziaływaniami krótkotrwałymi i niewpływającymi ponadnormatywnie na
stan środowiska naturalnego. Przewiduje się że na etapie likwidacji zakładu powstaną odpady
wymienione w poniższej tabeli. W tabeli tej nie uwzględniono odpadów związanych z
funkcjonowaniem zakładu a koniecznych do usunięcia na etapie likwidacji zakładu. Odpady
te zostały szczegółowo opisane w rozdziale dotyczącym eksploatacji zakładu.

Tabela 124
Prognozowana szacunkowa ilość powstających odpadów w fazie likwidacji inwestycji
Rodzaj odpadu
Kod
Ilość w
Mg/cały
okres
realizacji
Odpady niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi – zużyte czyściwo

15 01 10*

0,400

15 02 02*

50

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadów
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
zawierające substancje niebezpieczne

17 01 06*

2000

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 12

50

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 10

50

Odpady spawalnicze

12 01 13

5

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 21

10

Czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi)

15 02 03

25

Odpady inne niż niebezpieczne
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

2 000 000

Gruz ceglany

17 01 02

200 000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

17 01 03

500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadów
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

300 000

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 81

1 500 000

Drewno

17 02 01

1500

Szkło

17 02 02

1500

Tworzywa sztuczne

17 02 03

2000

Odpadowa papa

17 03 80

500

Asfalt inny niż 170901

17 03 02

1 000

Aluminium

17 04 02

500

Żelazo i stal

17 04 05

1 500 000

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

17 04 11

2000

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

2500

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

17 08 02

500 000

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

17 09 04

200 000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

25,0
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20. GOSPODARKA ŚCIEKAMI

20.1. Etap budowy
W okresie budowy przewiduje się zapotrzebowanie na wodę w ilości średnio około
500 m3/d do celów technologicznych (zalewanie betonów, zwilżanie betonów, zwilżanie
nawierzchni w okresach suszy, itp.) i socjalnych.
Ścieki bytowe na etapie realizacji inwestycji będą zbierane z kontenerowych zapleczy
budowy do szczelnych bezodpływowych zbiorników podziemnych i okresowo wywożone do
oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi. Przewiduje się funkcjonowanie około 4 – 6
zbiorników bezodpływowych o pojemności około 10 - 20 m3. Ponadto teren budowy
przewiduje się wyposażyć w przenośne toalety TOI-TOI obsługiwane przez specjalistyczny
serwis zewnętrzny. Przewiduje się w okresie budowy wytwarzanie około 90 m3/d ścieków
bytowych i około 63 000 m3 w okresie całej budowy. Możliwe jest na etapie budowy
inwestycji funkcjonowanie większej ilości zbiorników bezodpływowych w zależności od
ostatecznej konfiguracji placu budowy.
Ścieki deszczowe w okresie budowy będą w sposób niezorganizowany wprowadzane do
gruntu. W celu pełnej ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed ujemnym
oddziaływaniem ścieków deszczowych z placu budowy wprowadzone zostaną następujące
zasady i obostrzenia:
•

zlokalizowanie miejsc postojów ciężkiego sprzętu oraz placów magazynowania
materiałów budowlanych na terenach utwardzonych na czas budowy w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wniknięcie do gruntu zanieczyszczeń

•

prawidłowe

wyznaczenie

oraz

zabezpieczenie

baz

materiałowych,

miejsc

przeznaczonych do tankowania maszyn i sprzętu, ich postoju (utwardzona
nawierzchnia, zabezpieczenie w pobliżu odpowiedniej ilości sorbentów i materiałów
filtracyjnych na wypadek wycieku)
•

zastosowanie przewoźnych toalet na potrzeby pracowników budowy i zorganizowanie
zbiorników szczelnych bezodpływowych na ścieki z zapleczy budowy

•

zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, dokonywanie regularnych
przeglądów oraz napraw celem wyeliminowania możliwości awarii zagrażającej
wyciekiem oleju i paliwa
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•

w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te należy zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom do przetworzenia

•

prowadzenie wszelkich napraw i konserwacji sprzętu na terenie stałych baz
wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych

•

wyposażenie placu budowy w niezbędną ilość przystosowanych pojemników,
kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów, w tym zbiorników do szczelnego
gromadzenia odpadów płynnych w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem i
przedostaniem się do wód i do ziemi

•

wyposażenie placu budowy w sorbenty do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych.

Na etapie budowy nie przewiduje się wytwarzania ścieków przemysłowych.

20.2. Etap eksploatacji
Na terenie zakładu powstawać będą:
•

ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2012, poz. 145),
to jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późniejszymi
zmianami)

•

ścieki bytowe

•

ścieki deszczowe.

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowy bilans zapotrzebowania na wodę i bilans
wytwarzanych ścieków na etapie funkcjonowania zakładu w obecnie projektowanym układzie
i zakresie produkcyjnym.
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Tabela 125
Bilans wody i ścieków
Wydział
Budowa karoserii
Lakiernia
Montaż
Wydział BUS
Hala pilotażowa
Układy
chłodnicze
sprężarek i działu
budowy karoserii
Mycie posadzek
Cele socjalne
Łącznie

Ścieki [m3/rok]

7,2
398 000
35 000
3750
250
24 000

Ścieki
[max m3/h]
1,0
50
30
1,5
2
5

260
50 000
511 267,2*

1
64
154,5

260
50 000
359 767,2*

Woda
[max m3/h]
1
79
30
1,5
2
5

Woda [m3/rok]

1
64
183,5

7,2
252 500
35 000
3750
250
18 000

Różnica w bilansie zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków wynika przede
wszystkim z technologii, np. uzupełnianie wody po odparowaniu w procesach
technologicznych (np. wanny procesowe w liniach VBH, KTL, mycie i kontrola szczelności
samochodów), przygotowanie materiałów produkcyjnych (np. rozpuszczalnik wodny do
mycia układów aplikacji materiału malarskiego), uzupełnianie układów chłodzących.

20.2.1. Ścieki bytowe
W całym zakładzie przewiduje się zatrudnienie około 3 195 pracowników. Zgodnie z
przelicznikiem 0,06 m3/d/osobę (wg tabeli 3, p.43 – zakłady pracy, w których wymagane jest
stosowanie natrysków, Dz. U. Nr 8, poz. 70, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, z dnia 14 stycznia 2002 r.), ilość
ścieków bytowych z zakładu wyniesie około 192 m3/d, co w skali roku da około 50 000 m3.
Ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji wewnątrzzakładowej sanitarno –
przemysłowej a następnie z zakładu do kanalizacji sanitarnej gminnej. PWIK przekazało
zapewnienie odbioru ścieków bytowych z terenu projektowanego zakładu do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Na terenie zakładu nie przewiduje się podczyszczania i oczyszczania ścieków
bytowych.
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20.2.2. Ścieki przemysłowe
Ścieki przemysłowe będą powstawać na terenie zakładu w rożnych wydziałach. Ścieki
przemysłowe, w zależności od ich składu i pochodzenia, będą podczyszczane w
dedykowanych urządzeniach na terenie zakładu lub bez podczyszczenia wraz ze ściekami
bytowymi będą poprzez wewnątrzzakładową kanalizację sanitarno – przemysłową
odprowadzane do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z wydziału budowy karoserii
Powstają tu ścieki z obiegu chłodzącego zgrzewadeł spawalniczych w sytuacjach awaryjnych
gdy istniej konieczność odcięcia danych zgrzewadeł i spuszczenia z zamkniętego układu
niewielkiej ilości wody celem naprawy konkretnych elementów.

Ścieki pochodzące z lakierni
W instalacji lakierni (w budynku lakierni) zastosowany zostanie rozbudowany system
oczyszczania ścieków, w tym również – wielokrotne zawracanie wody do obiegu.
Źródła ścieków:
Ścieki przemysłowe w ciągu linii technologicznych są generowane w strefach VBH i KTL.
Linia odtłuszczająco –fosforanująca (VBH) przygotowania powierzchni pracuje w układzie
zamkniętym. Procesy odtłuszczania, aktywacji, fosforanowania, pasywacji i płukania
prowadzone są w wannach zanurzeniowych i na stanowiskach natryskowych. W celu redukcji
ilości ścieków w agregacie VBH zastosowane będą płukania kaskadowe oraz zamknięte
obiegi kąpieli z systemem filtrów do oczyszczania kąpieli z substancji stałych.
W celu przedłużenia żywotności kąpieli odtłuszczającej, w ciągu technologicznym płukania i
odtłuszczania agregatu VBH zastosowane zostaną urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
olejowych np. ultrafiltracja, a osady przed procesem ultrafiltracji zostaną usunięte z kąpieli za
pomocą filtrów np. kompaktowego filtra taśmowego. Osad z filtrów jako odpad zostanie
przekazany do przetworzenia uprawnionym podmiotom zewnętrznym.
Proces ultrafiltracji polega na zastosowaniu membran półprzepuszczalnych, do oddzielania
emulsji (oleju/wody). Emulsja jest prowadzona przez membrany z określoną prędkością i
odpowiednim ciśnieniem hydrostatycznym. Przez membrany przenika woda, natomiast
makrocząsteczki takie jak np. oleje mineralne oraz oleje i tłuszcze syntetyczne o podobnej
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strukturze są zatrzymywane. Proces ultrafiltracji będzie poprzedzony kompaktowym filtrem
taśmowym, w celu wstępnego oddzielenia zanieczyszczeń i najgrubszych frakcji osadu. Osad
z filtra taśmowego będzie usuwany wraz ze zużytym włóknem filtracyjnym i jako odpad
przekazywany do magazynu odpadów. Filtrat z filtra taśmowego poprzez zbiornik obiegowy
przekazywany będzie na urządzenie ultrafiltracyjne. Ultrafiltrat (czysta woda) oddzielony
przy pomocy membran półprzepuszczalnych opuszcza urządzenie i poprzez zbiornik
systemowy zawracany będzie do procesu. Pozostałość po procesie filtracji (wydzielona faza
zanieczyszczeń olejowych z pozostałością ~40-50% wody) odprowadzana będzie do
zbiornika na ścieki zaolejone a następnie do drugiego procesu ultrafiltracji. Powstały
ultrafiltrat będzie przepompowywany do zbiornika neutralizacji ścieków na podczyszczalnię
końcową, a koncentrat olejowy po przekazywany będzie jako odpad do przetworzenia
podmiotom zewnętrznym. Kąpiel VBH ze strefy fosforanowania oczyszczana jest na prasie
filtracyjnej. Filtrat zawracany jest do obiegu, natomiast osad usuwany będzie okresowo z
prasy filtracyjnej do specjalistycznego pojemnika i przekazywany do przetworzenia
podmiotom zewnętrznym.
Po agregacie VBH oczyszczona, surowa karoseria pokrywana będzie pierwszą warstwą
lakieru za pomocą kataforezy w agregacie KTL. Poszczególne fazy procesu to: lakierowanie
zanurzeniowe (elektrokoagulacja dodatnich jonów lakieru na karoserii), natryskowe i
zanurzeniowe płukanie nadwozi z powłoką KTL przy użyciu recyrkulacyjnego ultrafiltratu,
płukanie zanurzeniowe nadwozi z powłoką KTL w wodzie DEMI. Kąpiel pracować będzie w
obiegu zamkniętym, zastosowany będzie ultrafiltracyjny system odzysku i zawracania do
obiegu farby KTL. Powstałe podczas procesu pokrywania aniony zostają usunięte poprzez
obieg wtórny i proces ultrafiltracji. Selektywna półprzepuszczalna membrana zatrzymuje
cząsteczki farby, a filtrat zostaje wykorzystany jako czynnik płuczący karoserię. Część
ultrafiltratu będzie zawracana do płukania natryskowego karoserii po nałożeniu farby KTL
natomiast część wraz z wodą po płukaniu membran będzie odprowadzana do zbiornika
popłuczyn i utrafiltratu i po sklarowaniu zawracana do płukania zanurzeniowego. Koncentrat
z ultrafiltracji (farba) zawracany jest do wanny KTL. Płukanie karoserii w dwóch pierwszych
strefach (natryskowa i zanurzeniowa) po procesie malowania kataforetycznego odbywać
będzie się w układzie kaskadowym, woda oczyszczana będzie w procesie ultrafiltracji.
Ostatnia zanurzeniowa strefa płukania wykorzysta wodę zdemineralizowaną. Zawartość
wanny KTL może być, w celu czyszczenia wanny, odprowadzana do zbiornika pośredniego a
następnie wprowadzana ponownie do wanny.
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Po warstwie KTL na karoserię nakładane będą kolejne warstwy materiału malarskiego:
międzywarstwa wypełniająca w kabinie Fullera, lakier bazowy w kabinie BC i lakier
przeźroczysty w kabinie CC. W procesie nakładania materiału malarskiego, przy
lakierowaniu karoserii w tych etapach nie będą wytwarzane ścieki.
Końcowa podczyszczalnia ścieków
W podczyszczalni ścieków umieszczonej w ciągu technologicznym lakierni będą
neutralizowane ścieki powstające w procesach technologicznych. W tekście załączono
schemat technologiczny procesu podczyszczania ścieków (schemat nr 4). Ścieki organiczne i
nieorganiczne zbieranie będą osobno. Ścieki organiczne są generowane w strefie 1-4 VBH po
odolejeniu oraz w KTL. Ścieki nieorganiczne są generowane w strefach 6-10 VBH.
Podczyszczanie ścieków organicznych
Spływające ścieki organiczne z linii VBH (po odolejeniu) i KTL są pompowane do zbiornika
koagulacji nr 1. Na tym etapie oczyszczania ścieki są zakwaszane (np. HCl) z równoczesnym
dodaniem koagulanta (np. FeCl3). Dozowanie substancji odbywa się proporcjonalnie do
wielkości przepływu ścieków. Poddane temu procesowi ścieki przepływają następnie na
zasadzie swobodnego przepływu ścieków do zbiornika koagulacji nr 2. Tutaj w procesie
sterowanym elektrodami pH odbywa się regulowanie odczynu do wartość miedzy 10 a 11 za
pomocą NaOH i koagulacja za pomocą mleczka wapiennego. Następnym etapem jest proces
flokulacji. Środki wspomagające flokulację są mieszane ze ściekami przy pomocy mieszadła
wolnoobrotowego w sposób nieniszczący kłaczków. Dodawanie środków wspomagających
flokulację odbywa się proporcjonalnie do ilości ścieków. Po flokulacji ścieki wpływają do
osadnika wstępnego, a dalej do osadnika ukośnego w celu oddzielenia osadu. Podczyszczone
ścieki z osadnika ukośnego są kierowane razem ze ściekami nieorganicznymi do wspólnego
zbiornika zobojętniania.
Osad ściekowy z osadnika wstępnego i osadnika ukośnego jest pompowany do stacji
odwadniania osadów. Pompy membranowo-tłokowe tłoczą uwodniony osad do prasy
filtracyjnjej, gdzie ulega on odwodnieniu. Ścieki z prasy filtracyjnej zawracane są do cyklu
technologicznego podczyszczalni ścieków (do zbiornika zobojętniania) a osady odwodnione
okresowo przekazywane są do przetworzenia podmiotom zewnętrznym.
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Podczyszczanie ścieków nieorganicznych
Spływające ścieki nieorganiczne z linii VBH zawierające metale są pompowane do zbiornika
neutralizacji nr 1. Tutaj w procesie sterowanym elektrodami pH ścieki uzyskują wymagane
procesem pH za pomocą dozowanych proporcjonalnie do przepływu ścieków NaOH i HCl.
Koagulacja ścieków odbywa się za pomocą FeCl3. Następnie ścieki przepływają na zasadzie
swobodnego przepływu ścieków do zbiornika neutralizacji nr 2. Tutaj wartość pH = 9,5
zostaje uzyskana poprzez dozowanie NaOH i HCl a proces koagulacji odbywa się za pomocą
mleka wapiennego. Kolejny etap oczyszczania ścieków stanowi flokulacja. Środki
wspomagające flokulację są mieszane ze ściekami przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego
w sposób nieniszczący kłaczków. Dodawanie środków wspomagających flokulację odbywa
się proporcjonalnie do ilości ścieków. Po flokulacji ścieki wpływają do osadnika wstępnego.
W osadniku wstępnym wytrącone zostaje około 70% powstającego osadu wodorotlenkowego.
W kolejnym etapie, jaki stanowi osadnik ukośny następuje oddzielenie pozostałych, drobno
rozproszonych kłaczków. Dalej ścieki wspólnie ze ściekami organicznymi kierowane są do
wspólnego zbiornika zobojętniania. Osad ściekowy z osadnika wstępnego i osadnika
ukośnego jest pompowany do stacji odwadniania osadów. Pompy membranowo-tłokowe
tłoczą uwodniony osad do prasy filtracyjnjej, gdzie ulega on odwodnieniu. Ścieki z prasy
filtracyjnej zawracane są do cyklu technologicznego podczyszczalni ścieków (do zbiornika
zobojętniania) a osady odwodnione okresowo przekazywane są do przetworzenia podmiotom
zewnętrznym.
Wspólne końcowe podczyszczanie ścieków organicznych i nieoganicznych
Ścieki nieorganiczne wspólnie ze ściekami organicznymi kierowane są do wspólnego
zbiornika zobojętniania. W nim zachodzi proces wyrównania wartości pH do wartości
granicznych, czyli zobojętnienia przy wykorzystaniu HCl i NaOH.
Mieszanina tych ścieków podczyszczonych w dotychczasowych procesach po korekcie pH
zostaje doprowadzona do stacji pomp filtrów końcowych. Stąd ścieki są pompowane do 2
filtrów końcowych - żwirowych, a następnie przez stację kontroli końcowej są odprowadzane
do wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarno – przemysłowej.
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Linia mycia pojazdów i badania szczelności pojazdów na wydziale montażu
Linia badania szczelności pojazdów jest zamkniętą kabiną, w której odbywa się proces
sprawdzenia szczelności nadwozia. Dla sprawdzenia szczelności pojazd polewany jest wodą
do 6 minut pod ciśnieniem. W kabinie mycia pojazd myty jest pod myjką ciśnieniową. Woda
wykorzystywana w procesach tych pozostaje w obiegu zamkniętym i podlega okresowej
wymianie. Każdy obieg wody będzie miał zbiornik buforowy. W trakcie wymiany – średnio
raz na tydzień, ściek będzie odprowadzany do kanalizacji wewnątrzzakładowej sanitarno –
przemysłowej i dalej gminnej po podczyszczeniu w urządzeniu podczyszczającym.
Pozostająca woda w obiegu zamkniętym przed jej zawróceniem do procesu przechodzi przez
filtr tkaninowy w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych i separator olejowy. W trakcie
jeżdżenia od kabiny do kabiny oraz wyjeżdżania z kabiny na jednym pojeździe wynoszone
jest do 15 litrów wody, która spływa do sieci kanalizacyjnej przez kratki ociekowe w
posadzkach a układ obiegu wody jest dopełniany. Spływająca woda będzie podczyszczana w
dedykowanym urządzeniu podczyszczającym.

Ścieki z obiegów chłodniczych
Obieg chłodniczy zastosowany będzie do chłodzenia sprężarek wytwarzających powietrze dla
celów technologicznych, oraz wody chłodzącej zgrzewadła spawalnicze w dziale budowy
karoserii. Woda dla tych celów będzie kondycjonowana chemicznie w celu zmniejszenia
możliwości powstania korozji na instalacjach chłodzonych. Dla działu budowy karoserii
zastosowany będzie zamknięty obieg chłodniczy. W wyniku chłodzenia powstają straty wody
w wyniku jej odparowania. Pobór wody dla uzupełniania obiegów chłodzących wyniesie
około 2000 m3/miesiąc. Ścieki w postaci nadmiernie zasolonych wód chłodniczych
wprowadzane będą do urządzeń zakładowej kanalizacji sanitarno-przemysłowej w ilości
około 1500 m3/miesiąc. Część wody będzie odparowywać do atmosfery – około 6000 m3/r.
Częstotliwość zrzutów będzie uzależniona od poziomu zasolenia wody. Nie przewiduje się
podczyszczania tych ścieków na terenie zakładu.
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Ścieki z mycia hal produkcyjnych
Będą to ścieki powstające podczas prac porządkowych, tj. mycia posadzek w halach
produkcyjnych. Mycie odbywać się będzie przy pomocy maszyn czyszczących. Wszystkie
ścieki z mycia posadzek na halach przemysłowych będą wprowadzane do urządzeń
kanalizacji sanitarnej po podczyszczeniu w osadniku. Mycie odbywa się przy pomocy maszyn
czyszczących, substancje czyszczące oparte są na bazie związków biodegradowalnych.
Wszystkie ścieki z mycia posadzek na halach przemysłowych będą wprowadzane do urządzeń
kanalizacji sanitarno-przemysłowej po podczyszczeniu w urządzeniach podczyszczających.
Stanowiska zrzutu ścieków zorganizowane będą na terenie zakładu w dedykowanych
miejscach na terenie hal produkcyjnych, na wyprofilowanych tacach ze spływem do studni
wyposażonych w sito do zatrzymania większych zanieczyszczeń a następnie do studni
osadczej. Zużycie wody do procesów czyszczenia i ilość wytwarzanych ścieków wynosić
będzie około 1 m3/d i 260 m3/d.

Ścieki z nawierzchni utwardzonych szczelnych przy magazynie odpadów, stacji paliw i
płynów technicznych, oraz miejsc przeładunkowych przy lakierni
Ścieki z nawierzchni utwardzonych stanowiska przeładunkowego odpadów zlokalizowanego
na zewnątrz obiektu magazynu odpadów, będące w warunkach normalnej pracy instalacji
ściekami deszczowymi i ściekami z mycia tych nawierzchni będą wprowadzane do
kanalizacji wewnątrzzakładowej sanitarno – przemysłowej. Przy magazynie odpadów do tego
systemu kanalizacji zostanie włączony system kanalizacji ze szczelnej posadzki magazynu
odpadów poddawanej okresowo myciu.
Ścieki ze strefy rozładunku paliw i płynów technicznych na dedykowanej szczelnej
skanalizowanej płycie rozładunkowej i ze szczelnej nawierzchni stacji paliw i płynów
technicznych, oraz ze szczelnej nawierzchni obszaru przeładunku substancji i mieszanin przy
lakierni, będące w warunkach normalnej pracy instalacji ściekami deszczowymi, będą
wprowadzane do kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje się mycia tych nawierzchni.
Wszystkie skanalizowane szczelne nawierzchnie zostaną wyposażone w awaryjne zbiorniki
szczelne (oddzielny zbiornik dla każdego obszaru). Zbiorniki posiadać będą system
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powiadamiania o maksymalnym poziomie napełnienia – czujnik maksymalnego napełnienia
zbiornika wraz z lampką sygnalizacyjną i buczkiem. Działanie każdego podziemnego
zbiornika awaryjnego polega na wychwytywaniu substancji w trakcie awarii przy pracach
przeładunkowych i zapobieganiu przed przedostawaniem się ich do środowiska. W czasie
prac przeładunkowych odpływ z danej nawierzchni szczelnej będzie kierowany bezpośrednio
do bezodpływowego zbiornika awaryjnego aby spłynęły do niego ewentualne wycieki.
Skierowanie odpływu nastąpi poprzez zamknięcie zasuwy odcinającej odpływ do sieci
kanalizacyjnej. Po bezawaryjnym przeładunku zasuwa na odpływie do kanalizacji zostanie
ponownie otwarta, a dopływ do zbiornika zamknięty. Po ewentualnym wycieku do danego
zbiornika i jego zapełnieniu będą wykonywane analizy substancji w nim zgromadzonych. Ze
zbiornika w rejonie obszaru nawierzchni szczelnej magazynu odpadów ścieki te w zależności
od wyników analiz mogą zostać skierowane do kanalizacji sanitarno – przemysłowej
wewnątrzzakładowej, lub przekazane do przetworzenia podmiotom zewnętrznym. Z
pozostałych zbiorników substancje zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym do
przetworzenia jako odpad. (Por. opis w rozdziałach 5.12. i 5.13.).

Stacja uzdatniania wody dla lakierni
Woda zdemineralizowana przygotowywana będzie w stacji „DEMI” na terenie lakierni. Woda
surowa z sieci wodociągowej gromadzona będzie w zbiorniku i poddawana procesom
uzdatniania w: wielowarstwowym filtrze żwirowym, wymiennikach kationowych i
anionowych. Wyprodukowana w ten sposób woda, całkowicie odsolona, jest gromadzona w
zbiornikach wody czystej i po zdezynfekowaniu w urządzeniu UV, przepompowywana do
poszczególnych punktów jej odbioru na terenie lakierni. Zużycie wody zmniejszono poprzez
zastosowanie wtórnego obiegu wody DEMI ze strefy pasywacji i płukania w VBH do stacji
DEMI.

Urządzenie

to

pozwala

na

powtórne

wykorzystanie

oczyszczonej

wody

zdemineralizowanej do płukania nadwozi. Regeneracja wymieniaczy kationowych dokonuje
się przy pomocy rozcieńczonego kwasu solnego a wymieniaczy anionowych przy pomocy
rozcieńczonego ługu sodowego. Powstające wody popłuczne z filtrów i odcieki kierowane
będą do urządzeń podczyszczalni ścieków produkcyjnych na terenie lakierni.

Mieszanina ścieków bytowy i przemysłowych pochodząca z poszczególnych wydziałów
projektowanego zakładu po wcześniejszym podczyszczeniu w dedykowanych instalacjach
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ścieków przemysłowych (np. podczyszczalnia ścieków w lakierni, separatory, osadniki)
zawierać będzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych

do

urządzeń

kanalizacyjnych

wymaga

uzyskania

pozwolenia

wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z Ustawą z
dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 145) wymagane
będzie przed oddaniem do użytkowania zakładu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów,
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone w cytowanym rozporządzeniu. Jakość ścieków odprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej gminnej po podczyszczeniu w instalacjach na terenie zakładu będzie
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). Inwestor otrzymał od PWIK
Września zapewnienie odbioru tych ścieków.
Na podstawie analiz ścieków z innych zakładów produkcyjnych VW i procesu
technologicznego można wnioskować iż ścieki te zawierają substancje określone w
załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 roku w
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). Z załącznika
nr 1 obecny jest kadm. Z załącznika nr 2 to: związki azotu, fosfor ogólny, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni,
węglowodory ropopochodne, detergenty anionowe. Prowadzone analizy na terenie innych
zakładów VW wskazują na stężenia tych substancji na poziome dużo niższym od
dopuszczalnego prawem. Do opracowania dołączono w celach poglądowych wyniki analizy
ścieków przemysłowych z zakładu VW w Poznaniu przy ul. Warszawskiej które potwierdzają
stężenia wszystkich substancji poniżej wartości dopuszczalnych (zał. 31).
Prowadzone na terenie zakładu procesy podczyszczania ścieków przemysłowych w
wybranych obszarach (tam gdzie ścieki z uwagi na swój skład nie nadają się do
bezpośredniego wprowadzenia do kanalizacji – np. lakiernia, kabina szczelności) będą
posiadały skuteczność zapewniającą dotrzymanie stężeń wymaganych prawem (cytowane
rozporządzenia) i zgodą PWIK Września na wprowadzanie ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
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Zarówno pobór wody jak i odprowadzenie ścieków z terenu zakładu będą opomiarowane.
Przewiduje się funkcjonowanie wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym oraz
wodomierzy pośrednich w wybranych obiektach i instalacjach. Do kanalizacji gminnej
odprowadzana będzie mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych. Ścieki przed
wprowadzeniem do kanalizacji gminnej będą poddawane okresowej kontroli celem ustalenia
ich składu. Punkt poboru ścieków do badań zostanie szczegółowo określony w operacie
wodnoprawnym na odprowadzenie tych ścieków do kanalizacji. Przewiduje się że będzie to
ostatnia studzienka na sieci kanalizacji sanitarno – przemysłowej przed opuszczeniem
ścieków terenu zakładu. Z uwagi na fakt iż zakłada się funkcjonowanie dwóch przyłączy sieci
kanalizacyjnej – od strony wschodniej i zachodniej w przypadku zastosowania takich
rozwiązań badania te będą wykonywane na każdym z nich.

20.2.3. Ścieki opadowe
Cały teren projektowanego zakładu objęty będzie wewnętrznym systemem kanalizacji
deszczowej. Projektuje się wybudowanie 4 głównych kolektorów deszczowych o przebiegu
północ - południe ze spadkiem w kierunku południowym doprowadzonych do jednego –
wspólnego miejsca w południowej części terenu zakładu i ich podłączenie do gminnego
systemu kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez Gminę Września. W chwili
obecnej inwestor otrzymał zapewnienie odbioru ścieków deszczowych do kanalizacji
deszczowej gminnej. Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych będą oczyszczane w
urządzeniach oczyszczających np. w separatorach ropopochodny z osadnikami. Urządzenia te
będą integralną częścią kanalizacji deszczowej zakładowej, o wielkości dobranej do
odwadnianej powierzchni. Wzdłuż bocznicy kolejowej wykonany będzie rów szczelny w dnie
i na skarpach zbierający spływy deszczowe z bocznicy kolejowej, z którego ścieki deszczowe
po oczyszczeniu zostaną także skierowane do głównego systemu kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się na terenie zakładu lokalizację kilku urządzeń oczyszczających np. separatorów
z osadnikami będących integralną częścią kanalizacji deszczowej zakładowej z których ścieki
deszczowe po oczyszczeniu zostaną skierowane do głównego systemu kolektorów
deszczowych. Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych będą oczyszczane do
parametrów zgodnych z umową z gestorem sieci i zapewnieniem odbioru ścieków
deszczowych wydanym przez Gminę Września, czyli do parametrów wymaganych
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
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należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) i
będą zawierać:
-

zawiesiny nie więcej niż 100 mg/dm3

-

substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/dm3.

Dla oczyszczenia ścieków deszczowych z nawierzchni utwardzonych zakładu i bocznicy
kolejowej zastosowane zostaną urządzenia oczyszczające np. separatory z osadnikami
pozwalające na oczyszczenie spływu w ilości minimum 15 l/s/ha zgodnie z zapisami
cytowanego rozporządzenia. Szacunkowy bilans ścieków deszczowych dla terenu inwestycji
realizowanego obecnie oraz dla docelowego zagospodarowania całego obszaru inwestora
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 126
Szacunkowy bilans ścieków deszczowych
Parametr

Obszar obecnej

Obszar docelowy

inwestycji

(cały teren inwestora)

113,0 ha

220,4 ha

113,0 ha

198 ha

Współczynnik spływu

0,9

0,9

Współczynnik opóźnienia

0,45

0,45

5 950 l/s

10 425 l/s

11 899 m3

20 850 m3

559 350 m3

980 100 m3

Obszar zainwestowania
Obszar

zabudowy

bez

terenów

zielonych (90% zgodnie z MPZP)

Ilość ścieków deszczowych z deszczu
nawalnego 130 l/s/ha
Ilość ścieków deszczowych dla deszczu
nawalnego 15 minutowego
Ilość ścieków deszczowych w roku
przy opadzie 550 mm
Spływ wód opadowych obliczono z wzoru:
Q =ψ ⋅ F ⋅ q ⋅ϕ

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natężenie deszczu ( l/s ha )
φ – współczynnik opóźnienia do obliczenia spływu sekundowego
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Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego i odbiornika ścieków deszczowych z
kanalizacji gminnej, oraz celem kontroli sprawności działania urządzeń oczyszczających
ścieki deszczowe Inwestor będzie 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
dokonywał badania zawartości zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w ściekach
deszczowych wprowadzanych do kanalizacji gminnej.
Obszar linii kolejowej nr 281 będzie odwadniany na zasadach dotychczasowych przez otwarte
rowy infiltracyjne, a budowa rozjazdu z tej linii na teren inwestora nie wpłynie na bilans
ścieków deszczowych z jej obszaru.
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla środowiska poza terenem zakładu, w razie
wypadku na terenie zakładu, główny kolektor (kolektory) odprowadzający ścieki deszczowe
do kanalizacji gminnej zostanie zabezpieczony za pomocą zasów odcinających odpływ.

20.3. Etap likwidacji
Na etapie likwidacji wszystkie ścieki przemysłowe i bytowe z terenu zakładu będą
odprowadzane podobnie jak na etapie eksploatacji. W celu zapewnienia odbioru ścieków
bytowych od pracowników zajmujących się likwidacją zakładu przyłącze kanalizacyjne
zostanie rozebrane w końcowej fazie rozbiórek.

21. ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNE
Projektowany zakład VW otrzymał zapewnienie dostawy energii elektrycznej zarówno
na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji ze strony ENEA OPERATR Sp. z o.o.
(załącznik do raportu nr 30).
Standardy jakości środowiska w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, wytwarzanych
m.in. przez linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia, określone zostały w
Rozporządzeniu

Ministra

Środowiska

z dnia

30 października

2003

r.

w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192 poz. 1883). W załączniku 1 do
Rozporządzenia

przedstawiono

dopuszczalne

poziomy

pola

elektromagnetycznego
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o częstotliwości 50 Hz, który nie może przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi
wartości granicznej:
•

natężenia pola elektrycznego (E) - 10 kV/m,

•

natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m.

Powyższe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych wartości pól
elektroenergetycznych określa, że na terenach zabudowy mieszkaniowej składowa
elektryczna (E) pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać
wartości 1 kV/m, natomiast wartość graniczna dla pola składowej magnetycznej o tej samej
częstotliwości wynosi H = 60 A/m.
Południowo wschodnią cześć terenu inwestycji przecina linia elektroenergetyczna 400 kV.
Dla linii tej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono pas
technologiczny czyli obszar o szerokości 70 m – po 35 m od osi linii 400 kV po obu stronach
linii, na którym dopuszcza się wyłącznie prowadzenie prac związanych z budową,
przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, w granicach którego zamyka się
ponadnormatywne oddziaływanie tej linii.
W obrębie pasa technologicznego linii:
•

natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć
wartości 10 kV/m,

•

natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć
wartości 60A/m,

•

oddziaływanie akustyczne linii 400 kV nie może przekraczać wartości dopuszczalnych
określonych w przepisach odrębnych odpowiednio dla danego rodzaju przeznaczenia
terenu.

Poza obszarem o szerokości 27m od osi linii 400 kV w każdą stronę, w obrębie pasa
technologicznego, natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości 1 kV/m.
Opracowany plan zagospodarowania terenu zakładu uwzględnia funkcjonowanie tej linii i
pasa technologicznego i żadna infrastruktura nie koliduje nią.
Na etapie prac budowlanych i montażowych, na placu budowy zakłada się funkcjonowanie
około 3 transformatorów 15kV/0,4kV które będą podłączone do zewnętrznej linii
energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci i służyć będą zaopatrzeniu
inwestycji w energię elektryczną na etapie budowy. Dokładne rozmieszczenie tych
transformatorów zostanie ustalone w trakcie organizacji placu budowy przy uwzględnieniu
przepisów szczególnych.
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W ramach planowanego przedsięwzięcia dla potrzeb fabryki VW projektuje się:
•

wykonanie połączenia kablowego zakładu z siecią dystrybucyjną 110 kV jako
zasilanie podstawowe

•

budowę dwóch stacji transformatorowych 110 kV/15 kV w północno zachodniej
części terenu zakładu w rejonie wykonania przyłącza energetycznego

•

wykonanie rozdzielni niskiego napięcia, które będą zasilane z rozdzielni średniego
napięcia za pośrednictwem transformatorów 15kV/0,4 kV rozmieszczonych na terenie
zakładu.

Stacje 15kV/0,4 kV na etapie budowy będą ustawione na wyznaczonych, wygrodzonych i
oznaczonych terenach placu budowy i dostęp do nich będą miały wyłącznie uprawnione
osobowy.
Stacje transformatorowe 110 kV/15 kV zlokalizowane będą na wydzielonym i ogrodzonym
terenie zakładu, w północno zachodnim narożniku jego terenu, i dostęp do nich posiadać będą
wyłącznie uprawnieni pracownicy prowadzący ich bieżącą kontrolę, konserwację i
eksploatację. Stacje 15kV/0,4 kV na etapie eksploatacji zakładu będą umieszczone
wyznaczonych miejscach hal produkcyjnych na specjalnych podestach lub np. w obrębie
nadbudówek - penthausów na halach z zapewnieniem warunków BHP i p.poż.
Dostępne wyniki badań prowadzonych na tradycyjnych stacjach elektroenergetycznych o
górnym napięciu 110 kV wskazują, że w ich najbliższym otoczeniu nie występują pola
elektryczne

o

natężeniach

przekraczających

wartość

dopuszczalną

dla

terenów

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, czyli 1 kV/m. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa w rejonie lokalizacji stacji 110 kV/15 kV zlokalizowana jest w odległości 100
– 280 m. W przypadku nowoczesnych stacji elektroenergetycznych, zjawisko promieniowania
elektrycznego

i

magnetycznego

w

praktyce

nie

wystąpi.

Elementami

stacji

elektroenergetycznych, będącymi źródłami pól magnetycznych, których ewentualny wpływ
na środowisko należy rozpatrywać, są głównie układy oszynowania rozdzielni oraz aparatura
stacyjna. W tradycyjnych stacjach największe wartości natężenia pola magnetycznego
stwierdza się w pobliżu linii napowietrznych wychodzących z terenu stacji. W przypadku
fabryki VW wprowadzenie napięcia po stronie 110kV zostanie zrealizowane linią kablową
podziemną. Natężenia tych pól w przypadku linii napowietrznych wynosić mogą
maksymalnie 30 A/m, są więc dużo niższe od wartości dopuszczalnych ustalonych dla miejsc
dostępnych dla ludzi - 60 A/m. Przy liniach kablowych są jeszcze niższe. W pozostałych
miejscach, poza terenem stacji, wartość natężenia pola magnetycznego będzie jeszcze niższa i
osiąga wartości do kilku A/m.
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Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w
odległości 100 – 280 m a przyłącze energetyczne wykonane będzie jako kablowe nie
stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań ze strony zarówno przyłącza
energetycznego jak i stacji 110 kV/15 kV. Oddziaływania stacji 15kV/0,4 kV będą
ograniczone wyłącznie do miejsc ich lokalizacji i nie będą one szkodliwie oddziaływać na
ludzi poza terenem zakładu jak i na pracowników na terenie zakładu.
Z

uwagi

na

brak

istotnych

i

znaczących

wpływów

w

zakresie

oddziaływań

elektromagnetycznych i kablowe wprowadzenia lini energetycznych do stacji 110 kV/15 kV,
nie wskazuje się konieczności wprowadzania działań minimalizujących w tym zakresie.
Etap likwidacji projektowanych trafostacji obejmie odłączenie napięcia, ich demontaż i
przekazanie do przetworzenia lub odsprzedaż innym podmiotom do dalszej eksploatacji. Etap
likwidacji pozostanie całkowicie bez wpływu na środowisko.

22. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I WARUNKI PROWADZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pod pojęciem „poważna awaria” należy
rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, a pod
pojęciem „poważnej awarii przemysłowej” rozumie się poważną awarię w zakładzie.
Zgodnie z art. 248 Ustawy Prawo ochrony środowiska zakład stwarzający zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości
substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym
ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
Z danych uzyskanych od inwestora na bazie obserwacji w innych zakładach VW i poniższej
tabeli wynika, że w chwili obecnej nie ma podstaw do kwalifikowania projektowanej
inwestycji do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10
października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz.
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1479). Zgodnie z pkt. 2 załącznika do cytowanego rozporządzenia: „w przypadku gdy
znajdujące się w zakładzie poszczególne substancje niebezpieczne nie występują w ilościach
wyższych lub równych odpowiednim ilościom określonym w kolumnie 4 lub 5 tabeli 1 lub
odpowiednim ilościom określonym w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2, podczas próby zaliczenia
zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku powinna być
stosowana poniższa zasada sumowania:
Pkt. 2.2. Zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku następuje wtedy, jeżeli suma
q1/QZ1+ q2/QZ2 + q3/QZ3 + q4/QZ4 + … + qx/QZx
jest większa lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
qx – ilości substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych)
odpowiadających tabeli 1 lub 2,
QZx – odpowiednie ilości określone w kolumnie 4 tabeli 1 lub ilości określone w kolumnie 2
tabeli 2.”
W analizowanym wypadku suma ta wynosi 0,42436 co przedstawiono poniżej szczegółowo.
Na podstawie powyższego sprawdzono czy zakład może być zaliczony do zakładu o
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na podstawie aktualnych
założeń.

Preparaty

zawierające

substancje

niebezpieczne

lub

kategorie

substancji

niebezpiecznych wymienione w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia, które będą
wykorzystywane na potrzeby działalności zakładu podane są w tabeli poniżej wraz
z obliczonymi ilorazami. Suma ilorazów jest mniejsza od 1, co oznacza że zakład nie zalicza
się do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym
bardziej nie będzie zaliczał się do zakładu o dużym ryzyku. Na uwagę zasługuje fakt iż w
tabeli zsumowano substancje z tabeli 1 cytowanego rozporządzenia z pozycji 6 i 9 tabeli 2.
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Tabela127
Sprawdzenie zaliczenia zakładu VW do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej
Ilość substancji
Kategorie
niebezpiecznej
substancji
Ilość
decydująca o
niebezpiecznych
magazynowana
Obliczony
„R”
Preparat / substancja
zaliczeniu zakładu
iloraz
jednorazowo
o zwiększonym
Mg
ryzyku
Mg
Olej napędowy
68
2500
0,0272
Benzyna
30
2500
0,012
Olej opałowy
34,4
2500
0,01376
Płyn do spryskiwaczy
31,5
5000
R11
0,0063
Płyn hamulcowy
40
200
R51/53
0,2
Materiały lakiernicze
15
200
R51/53
0,075
Materiały PVC
15
200
R51/53
0,075
Tlen
0,02
200
0,0001
Chlor
0,05
10
0,005
Acetylen
0,05
5
0,01
Suma: 0,42436

Obsługa zakładu będzie na bieżąco gromadziła, analizowała i archiwizowała karty
charakterystyki wszystkich substancji magazynowanych na terenie zakładu oraz kontrolowała
ilość magazynowanych substancji. W przypadku możliwości przekroczenia wskaźników
kwalifikujących zakład do ZZR lub ZDR zostaną podjęte kroki przewidziane w przepisach
prawnych. Idea pracy fabryki zakłada minimalne stany magazynowe i systematyczny dowóz
substancji do procesów produkcyjnych w układzie „Just in Time” co eliminuje
magazynowanie znacznych ilości substancji.
Magazynowanie surowców będzie prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa, w tym między innymi miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych
będą wyposażone w odpowiedni sprzęt i substancje neutralizujące, będą odpowiednio
oznakowane, wyposażone w system wentylacji. Substancje będą magazynowane w
zbiornikach dwupłaszczowych lub w zbiornikach posadowionych na tacach o pojemności
zapewniającej możliwość przejęcia całej ich objętości.
Wystąpienie pożaru może być spowodowane czynnikiem ludzkim lub też awarią urządzeń
wykorzystywanych na terenie fabryki. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, należy
przeszkolić pracowników w zakresie BHP, zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób
395

niepowołanych, oraz przestrzegać przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Należy w
tym miejscu podkreślić, że w czasie pożaru nie obowiązują żadne standardy ochrony
środowiska przed zanieczyszczeniami. Jest to sytuacja awaryjna, w której należy dołożyć
wszelkich starań aby poniesione straty były jak najmniejsze.
Na terenie zakładu będzie zespół osób w gotowości 24 h/dobę pod powszechnie znanym
numerem alarmowym przeszkolonych do użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
usuwania drobnych wycieków na terenie zakładu. W przypadku większej awarii osoby te
zobowiązane będą do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ograniczenia skutków awarii do
czasu przyjazdu zewnętrznych jednostek ratownictwa chemicznego. Na wyposażeniu zakładu
będzie samochód wyposażony w sprzęt gaśniczy oraz sorbenty, pneumatyczne korki do
kanalizacji, rękawy i maty pochłaniające, ograniczniki rozlewu oraz maty na kanalizację
deszczową. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zakładu, od strony m. Obłaczkowo
powstanie jednostka Państwowej Straży Pożarnej z którą zakład będzie w ciągłej łączności
radiowej. Zakład posiadać będzie system ochrony pożarowej, który połączony będzie z
komendą Straży Pożarnej.
Projektowana lakiernia na terenie zakładu będzie obiektem strategicznym pod względem
pożarowym. Na jej terenie wydzielone będą pomieszczenia szczególnie chronione pod
względem ppoż., jak np. mieszalnia farb. Zastosowane tam zostaną instalacje i sprzęt w
wykonaniu Ex.
Na

terenie

lakierni

przewiduje

się

zainstalowanie

następujących

zabezpieczeń

przeciwpożarowych:
•

instalacja tryskaczowa obejmująca całą lakiernię

•

instalacja oddymiania

•

instalacja wysokiego ciśnienia CO2 do celów p.poż.

•

automatyczna instalacja sygnalizacji pożaru - czujki optyczne, dymowe (w całej
lakierni), a dodatkowo w mieszalni farb czujki stężeń LZO

•

podręczny sprzęt gaśniczy.

Na etapie budowy projektowanej inwestycji, w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) należy:
•

opracować szczegółowe projekty organizacji realizacji poszczególnych obiektów i
robót oraz zagospodarowania placu budowy
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•

przygotować czasowe ciągi komunikacyjne i drogi dojazdowe dla umożliwienia
przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego

•

przygotować punkty poboru energii elektrycznej, wody itp. mediów niezbędnych dla
potrzeb budowy

•

realizować dostawy konstrukcji, urządzeń i instalacji zgodnie z potrzebami budowy

•

przygotować zaplecza dla potrzeb budowy

•

dobrać podstawowy sprzęt budowlano –montażowy oraz przygotować stanowiska
pracy dla w/w sprzętu

•

zaangażować specjalistyczne przedsiębiorstwa wykonawcze.

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
•

prowadzenie robót budowlanych nie może zakłócić ochrony p.poż. na terenie budowy

•

sieć drogowa na terenie placu i zaplecza budowy musi umożliwiać dojazd straży
pożarnej

•

sieć wodociągowa na placu i zapleczu budowy musi być przystosowana dla potrzeb
przeciwpożarowych

•

obiekty zaplecza budowy w zależności od przeznaczenia muszą posiadać odpowiednią
konstrukcję, mieć określone instrukcje ogólne i stanowiskowe oraz tablice
informacyjne w zakresie ochrony ppoż., jak również być wyposażone w podręczny
sprzęt gaśniczy

•

załoga budowy musi być objęta szkoleniem w zakresie ochrony p. poż.

W czasie wykonywania prac zakwalifikowanych jako niebezpieczne pracownicy muszą być
wyposażeni są w hełmy (z ochroną słuchu), odzież ochronną w kolorze sygnalizacyjnym,
rękawice robocze i obuwie robocze. Dla wszystkich robót zakwalifikowanych jako
szczególnie niebezpieczne musi być wyznaczony przez kierownictwo robót i koordynatora
BHP Wykonawcy, bezpośredni nadzór nad tymi robotami.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o:
•

zakresie prac do wykonania z imiennym podziałem prac

•

kolejności wykonania zadań

•

rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić

•

wymaganiach BHP przy poszczególnych czynnościach

•

niezbędnych środkach ochrony i sygnalizacji oraz sposobie ich użycia

•

postępowaniu w razie zagrożenia
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•

zasadach użycia elementów indywidualnej ochrony (linek bezpieczeństwa, szelek
bezpieczeństwa, pasów biodrowych, hełmów itp.).

Należy prowadzić ciągły nadzór w celu stwierdzenia niezawodności ww. elementów oraz ich
stosowania przy wykonywaniu prac w określonych sytuacjach i zgodnie z warunkami
sprecyzowanymi w rozporządzeniach i szczegółowych instrukcjach.
Konieczne

jest

wydzielenie

i

oznakowanie

miejsc

robót

stosownie

do

rodzaju

przewidywanych zagrożeń:
•

plan wykopów w projekcie wykonawczym technologii i organizacji robót powinien
być wykonany na tle projektowanego uzbrojenia terenu. Warunki oznakowania i
ogrodzenia rejonów uzbrojenia terenu oraz bezpiecznego prowadzenia robót w
sąsiedztwie tego uzbrojenia muszą odpowiadać warunkom Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) –rozdział 10 §144

•

strefy pracy koparek muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi zabezpieczenie
dostępu do krawędzi wykopów oraz skarp o nachyleniu większym niż bezpieczne
(określone odnośnymi normami) musi być wykonane balustradami z zachowaniem
warunków Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. (Dz. U. z
2003r. nr 47 poz. 401) –rozdział 10 §145 i 146

•

dla zabezpieczenia przed narażeniem ludzi w czasie pracy maszyn miejsca ich pracy
będą oznaczone znakami ostrzegawczymi z odpowiednimi napisami i oznaczeniami

•

zastosowane urządzenia elektryczne posiadać będą znaki ostrzegawcze wskazujące
miejsca grożące porażeniem

•

główne drogi i ciągi transportowe odwozu i przywozu mas ziemnych oddzielone będą
od stanowisk pracy balustradami z taśm w kolorach sygnalizacyjnych. Na
skrzyżowaniu

głównych

ciągów pieszych

dojść

do

stanowisk

z

drogami

transportowymi ustawione będą zabezpieczenia przed gwałtownym wtargnięciem na
drogę
•

wydzielenie i zabezpieczenie stanowisk pracy w zbrojarni i składów zbrojenia
odpowiadać będzie wymaganiom Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) –rozdział 15 §196; 198; 201; 202 i
odnośnych przepisów BHP
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•

zastosowane urządzenia i instalacje elektryczne będą zabezpieczone przed dostępem
niepowołanych osób, a także posiadać będą znaki ostrzegawcze i znaki zakazu
wskazujące miejsca grożące porażeniem, zapaleniem, poparzeniem lub wybuchem ewentualnie w ich sąsiedztwie umieszczone będą odpowiednio oznaczone tablice

•

stanowiska do cięcia, spawania, zgrzewania muszą, w razie pracy podczas opadów
atmosferycznych, być osłonięte przed ich wpływem

•

przyobiektowe magazyny oraz inne miejsca magazynowania materiałów łatwopalnych
lub szkodliwych będą oznakowane j.w.

•

wydzielenia, oznaczenia i zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości odpowiadać
będą wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.
U. z 2003r. nr 47 poz. 401) –rozdział 9 i odnośnych przepisów BHP

•

zabezpieczenia stanowisk oraz tablice informacyjne i ostrzegawcze na rusztowaniach i
ruchomych podestach roboczych muszą odpowiadać wymaganiom rozporządzenia
j.w. rozdział 8

•

przejścia na stanowiska pracy w rejonach w pobliżu i pod rusztowaniami i podestami
roboczymi będą zabezpieczone daszkami ochronnymi z zachowaniem warunków
określonych w rozporządzeniu j.w. rozdział 3 §20 ; 21; 22

•

strefa w zasięgu pracy dźwigu będzie w terenie budowy odgrodzona balustradami z
taśm w kolorach sygnalizacyjnych i oznaczona znakami ostrzegawczymi

•

konstrukcje i zabezpieczenia oraz oznaczenia nośności dźwigów, elementów ich
zawiesi oraz innych maszyn i urządzeń technicznych odpowiadać będzie wymaganiom
rozporządzenia j.w. rozdział 7

•

strefy pracy betoniarek i pomp do betonu będą w czasie tych robót odgrodzone
balustradami

z

taśm

w

kolorach

sygnalizacyjnych

i

oznaczone

znakami

ostrzegawczymi.
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23. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE POMIĘDZY ELEMENTAMI
PRZYRODNICZYMI I KUMULACJA ODDZIAŁYWAŃ
Efekty skumulowane wiążą się z oddziaływaniem na siebie kilku elementów
środowiska lub źródeł antropogenicznych emisji substancji do środowiska. Otaczające nas
środowisko stanowi silnie rozgałęziony system z wieloma powiązaniami, oddziaływaniami
wzajemnymi i sprzężeniami zwrotnymi. Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia
wynikające z wykorzystania zasobów środowiska będzie miało miejsce na etapie budowy jak
i eksploatacji – wykorzystanie terenu, wykorzystanie surowców. Zarówno budowa jak i
eksploatacja inwestycji wprowadza konieczności korzystania z zasobów środowiska (wody,
kruszywa, paliwa płynne i gazowe) i zajęcia terenu, z czym wiąże się przekształcenie
powierzchni ziemi. Z analizy zapotrzebowania projektowanej inwestycji na powyższe
wynika, że zużycie mediów i paliw nie będzie ograniczało dostępu do tych surowców innym
podmiotom i społeczeństwu. Inwestor otrzymał zapewnienia dostawy wszystkich mediów
sieciowych a dostawy paliw płynnych będą się odbywać w ramach zasobów koncernowych.
Przy ocenie oddziaływań skumulowanych ważnym jest określenie rangi źródła, ponieważ gdy
jest ona znacząco różna oddziaływanie mniejszej z nich jest maskowane przez większy obiekt
a obecność mniejszego jest niewyróżnialna z oddziaływania większego. Ważne jest też
określenie samego źródła emisji i obowiązujących norm dla niego jak np. przy emisji hałasu,
gdzie występują zróżnicowane normy w zależności od jego pochodzenia – przemysłowego
czy komunikacyjnego a w środowisku następuje jego kumulacja. Dla przedmiotowego
przedsięwzięcia głównym źródłem oddziaływań w zakresie tak zwanego tła będzie już
istniejący układ funkcjonowania zakładów przemysłowych i usługowych, oraz układy
komunikacyjne w rejonie lokalizacji inwestycji jak i dalszym toczeniu (m. Września z
istniejącymi już terenami aktywizacji gospodarczej, autostrada A2) które stanowią miejsca o
podwyższonych emisjach zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Obecność wymienionych
oddziaływań potwierdziły przeprowadzone pomiary akustyczne w terenie oraz wielkość tła
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych monitorowanego przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Pomiary akustyczne wykazały jednoznacznie że obecnie wpływ na
klimat akustyczny w rejonie lokalizacji zakładu ma hałas komunikacyjny podlegający innym
– wyższym normom niż hałas przemysłowy.
W związku z projektowaną inwestycją oddziaływania o charakterze kumulującym się będą
stanowić oddziaływania:
•

akustyczne
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•

związane z emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

•

związane z powstawaniem ścieków deszczowych i mieszaniny ścieków bytowo –
przemysłowych

Oddziaływania te będą stałe, od momentu oddania do użytkowania zakładu do etapu jego
likwidacji.
Emisja hałasu
Skumulowany efekt oddziaływania akustycznego określono dla projektowanego zakładu
przez zsumowanie poziomu emisji hałasu z wszystkich projektowanych instalacji i hałasu od
transportu na jego terenie metodą obliczeniową. W obliczeniach skumulowanych nie
uwzględniono wyników wykonanych pomiarów hałasu gdyż jak już wielokrotnie
wspomniano wskazują one jednoznacznie na wyłączny udział hałasu komunikacyjnego w
kształtowaniu aktualnego tła dla którego obowiązują inne – wyższe wartości dopuszczalne.
Wyniki obliczeń akustycznych przedstawiono w rozdziale dotyczącym oddziaływań
akustycznych. Po realizacji planowanej inwestycji skumulowany poziom hałasu od
wszystkich źródeł na jej terenie nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych
dla pory dnia i pory nocy. Stan powyższy jest zgodny z aktualnie obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112 tekst jednolity). Należy jednak
wyraźnie jeszcze raz podkreślić, że znaczący udział w chwili obecnej dla panującego klimatu
akustycznego w rejonie inwestycji ma hałas komunikacyjny który nie stanowi źródła
oddziaływania o tym samym charakterze jak planowana instalacja, ponieważ posiada własną
specyfikę oddziaływań, szacowaną innymi metodykami obliczeniowymi i objęty jest innymi
wartościami dopuszczalnymi w środowisku. Z tego też powodu w analizie akustycznej nie
uwzględniono projektowanego układu drogowego na terenie WSAG który stanowi przedmiot
odrębnego projektu, odrębnego postępowania administracyjnego i obejmuje inne wartości
kryterialne.
Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
Skumulowany efekt oddziaływania określony jest na podstawie wyników pomiarów jakości
powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na bazie tych pomiarów
określony jest przez służby Inspekcji Środowiska aktualny stan jakości powietrza. Biorąc pod
uwagę powyższe w rozpatrywanym przypadku efekt skumulowany należy rozumieć jako
sumę aktualnego stanu jakości powietrza (podanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
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Środowiska) oraz stężeń obliczonych i określonych w opracowaniu. Dokładny wpływ zakładu
na środowisko został przedstawiony w niniejszym raporcie jako efekt skumulowany
z aktualnym stanem jakości powietrza. Wyniki analizy wskazują jednoznacznie, iż
eksploatacja przedsięwzięcia nie stanowi dominującego źródła oddziaływania na stan jakości
atmosfery jak również jego powstanie nie doprowadzi do takiej kumulacji, która spowoduje
wpływ o ponadnormatywnym charakterze. W poszczególnych częściach dokumentu
dotyczących tego oddziaływania przedstawiono opis analizy, oraz na załącznikach
graficznych zobrazowano zasięgi oddziaływania emisji do powietrza w formie izolinii stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu (zał. 25).
Powstawanie ścieków deszczowych i bytowych z przemysłowymi
Ścieki deszczowe z terenu inwestycji będą odprowadzane szczelnym systemem
kanalizacyjnym, po podczyszczeniu do gminnej kanalizacji ścieków deszczowych. Z gminnej
kanalizacji deszczowej następuje ich odprowadzenie do projektowanego przez Gminę
zbiornika retencyjnego i dalej do rowu melioracyjnego WR6 i/lub WR6a. Do tego samego
odbiornika będą wprowadzane ścieki deszczowe z terenów innych podmiotów na terenie
WSAG jak i z dróg publicznych w tym rejonie. W projektowanym zbiorniku retencyjnym
nastąpi kumulacja tych wszystkich ścieków dlatego też ważne jest prawidłowe
zaprojektowanie systemu odbioru ścieków z całego trenu WSAG przez Gminę aby istniała
możliwość zrzutów skumulowanych. Oczyszczanie ścieków deszczowych na terenie
inwestora do parametrów podanych w warunkach ich odbioru i przewidzianych polskim
prawem

będzie

eliminować

możliwość

kumulacji

zanieczyszczeń

do

wartości

ponadnormatywnych z winy VW.
Mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych z terenu zakładu będzie odprowadzana do
kanalizacji sanitarnej gminnej i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków. Wybrane grupy
ścieków przemysłowych przed wprowadzeniem do kanalizacji zostaną na terenie zakładu
podczyszczone tak aby strumień ścieków wypełniał wartości podane przez PWIK i wymagane
prawem ogólnokrajowym. Część ścieków jak np. z układów chłodzenia nie będą wymagały
podczyszczania.

W

kanalizacji

sanitarnej

gminnej

nastąpi

mieszanie

ścieków

z

projektowanego zakładu ze ściekami innych podmiotów jak i osób prywatnych co spowoduje
iż do oczyszczalni ścieków dopłynie ich skumulowana ilość i ładunek zanieczyszczeń.
Kumulacja ładunku zanieczyszczeń powodowana zrzutem z terenu fabryki VW nie będzie
jednak szkodliwie wpływać na pracę oczyszczalni pod warunkiem dotrzymania przez
projektowany zakład stężeń dopuszczalnych podanych przez PWIK we Wrześni.
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24. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE,
STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
W zależności od czasu trwania wyróżniamy oddziaływania krótko-, średnio- i
długoterminowe. Oddziaływania krótkoterminowe i średnioterminowe, będące jednocześnie
chwilowymi i krótkotrwałymi zaistnieją na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji, a
związane mogą być z czasowym oddziaływaniem np. w zakresie wibracji lub pylenia (skutek
prowadzenia prac budowlanych/rozbiórkowych) i ustąpią po zakończeniu tychże etapów.
Niektóre zmiany w środowisku pozostają nieodwracalne (od czasu eksploatacji inwestycji),
przez co oddziaływanie inwestycji na środowisko jest elementem stałym i długoterminowym.
Oddziaływania stałe i długoterminowe związane z planowaną inwestycją to głównie:
•

zmiana krajobrazu terenu poprzez dołożenie nowego elementu

•

emisja hałasu

•

emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

•

emisja odpadów

•

powstawanie ścieków: deszczowych, bytowych, przemysłowych.

Zmiany te, wywołane ingerencją człowieka w środowisku są nieuniknione, i co najważniejsze
niezależnie od rodzaju inwestycji mogącej powstać na analizowanym terenie objętym WSAG.
Otoczenie obszaru, na którym planowana jest inwestycja, ze względu na swój rolniczy
charakter, pozwala wnioskować że projektowany zakład wprowadzi nowy element
architektoniczny i krajobrazowy. Powstanie on jednak na terenach które w samym zamyśle
Gminy i za przyzwoleniem społeczeństwa na etapie uchwalania MPZP są do tego stworzone.
Wykonane analizy akustyczne oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
wykazały, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach, gdzie obowiązują
standardy jakości środowiska.
Ilości oraz sposób zagospodarowania odpadów oraz ścieków został szeroko opisany w
rozdziałach poprzedzających niniejszy opis, wykazując jednocześnie, iż w projekcie
przedsięwzięcia przewidziano skuteczne zabezpieczenia środowiska poprzez sposób
postępowania w zależności od zmieniających się uwarunkowań.
Wszelkie oddziaływania związane z budową, eksploatacją i likwidacją planowanego
przedsięwzięcia można określić, jako oddziaływania odwracalne, gdyż potencjalnie istnieją
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możliwości przywrócenia terenu do stanu sprzed inwestycji, odtworzenia jego funkcji w
wyniku rekultywacji i rewitalizacji.
Do oddziaływań pośrednich można zaliczyć oddziaływanie układów drogowych dojazdowych
do terenu zakładu.
Do wtórnych oddziaływań można zaliczyć związaną z etapem realizacji potencjalną
możliwość unoszenia przez wiatr pyłów z terenów pozbawionych pokrywy roślinnej.
Oddziaływanie to jednak będzie ograniczone czasowo, a sprawne prowadzenie prac i
właściwa organizacja robót będą istotnie minimalizować jego wpływ.
Do kumulacji oddziaływań będzie dochodzić w związku z emisją hałasu, zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych jak i emisją ścieków. Funkcjonowanie przedsięwzięcia, w rejonie, gdzie
zostało zlokalizowane, nie doprowadzi do powstania oddziaływań skumulowanych
o ponadnormatywnym
oddziaływań.

charakterze

Oddziaływania

przy

uwzględnieniu

skumulowane

będą

norm

dla

jednocześnie

zróżnicowanych
oddziaływaniami

długoterminowymi.
Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie spodziewanych oddziaływań zakładu na
środowisko, które jest tożsame z tym, które zostało opisane już wcześniej.
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Tabela 128
Zestawienie oddziaływań w zależności od rodzaju i komponentu środowiska
Element
Oddziaływanie
Oddziaływanie
Oddziaływanie
środowiska
bezpośrednie
pośrednie
skumulowane
Oddziaływanie na
powietrze
Oddziaływanie na
klimat akustyczny

Oddziaływanie
związane z
poborem wody
Oddziaływanie
związane z
wytwarzaniem
ścieków

Pojawienie się
nowych źródeł
emisji do
powietrza
Pojawienie się
nowych źródeł
hałasu

X

Pojawienie się
nowego podmiot
pobierającego
wodę
Pojawienie się
nowego źródła
wytwarzania
ścieków
bytowych,
przemysłowych i
deszczowych

X

X

X

Oddziaływanie
wtórne

Oddziaływanie
krótkoterminowe

Oddziaływanie
długoterminowe

Nakładanie się
stężeń z VW na
istniejące
zanieczyszczenia
Emisja hałasu z
VW nakładać się
będzie na
istniejący klimat
akustyczny
X

X

Oddziaływanie w
okresie prac
budowlanych

X

Oddziaływanie w
okresie prac
budowlanych

Pojawienie się
nowych źródeł
emisji do
powietrza
Pojawienie się
nowych źródeł
hałasu

X

X

Kumulacja
dopływu ścieków
do oczyszczalni
PWIK we
Wrześni i
kumulacja
dopływu ścieków
do kanalizacji
deszczowej
gminnej i
następnie do rowu
WR6 i/lub WR6a

Ścieki z terenu
VW
odprowadzane do
oczyszczalni
ścieków mogą w
efekcie
końcowym
prowadzić wespół
z innymi ściekami
do nikłej
eutrofizacji wód
poniżej zrzutu
ścieków z
oczyszczalni
komunalnej

X

Pojawienie się
nowego podmiotu
pobierającego
wodę
Pojawienie się
nowego źródła
wytwarzania
ścieków
bytowych,
przemysłowych i
deszczowych
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Oddziaływanie
związane z
wytwarzaniem
odpadów
Oddziaływanie na
środowisko
przyrodnicze

Oddziaływanie na
zasoby i
stanowiska
archeologiczne

Oddziaływanie na
dobra kultury

Oddziaływania na
krajobraz

Pojawienie się
nowego źródła
wytwarzania
odpadów
Przekształcenie
środowiska na
etapie
przygotowywania
terenów dla
potrzeb WSAG
niezależne od
realizacji
projektowanej
inwestycji
Pozytywne – fakt
podjęcia działań
inwestycyjnych
powoduje że
prowadzone są
badania
archeologiczne
Pojawienie się
obiektów
zmieniających
krajobraz
kulturowy
Pojawienie się
obiektów
zmieniających
krajobraz

X

X

X

Odpady
wytwarzane na
etapie budowy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

W przypadku
unieszkodliwienia
odpadów przez
składowanie
Przekształcenie
środowiska na
etapie
przygotowywania
terenów dla
potrzeb WSAG
niezależne od
realizacji
projektowanej
inwestycji
X

Pojawienie się
obiektów
zmieniających
krajobraz
kulturowy
Pojawienie się
obiektów
zmieniających
krajobraz
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Oddziaływania na
środowisko
gruntowo – wodne
Oddziaływanie na
tereny zagrożone
powodzią
Oddziaływanie na
PCWPd i JCWP
Wibracje

Możliwe w
sytuacjach
awaryjnych
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oddziaływanie w
okresie prac
budowlanych w
granicach terenu
inwestycji
X

Oddziaływanie
X
trans graniczne
Objaśnienia użytych kolorów
Znacząco negatywne oddziaływanie
Negatywne oddziaływanie
Nieznaczące oddziaływanie
Brak oddziaływania

X
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Poniżej przedstawiono lokalizację inwestycji w stosunku do obszarów wymienionych w art.
63, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 tekst jednolity):
•

obszary wodno błotne – brak na terenie inwestycji i w bezpośrednim
sąsiedztwie, doliny Wielkiej, Strugi i Miłosławki oddalone o ca 0,4 – 1,5 km –
brak wpływu

•

obszary o płytkim występowaniu wód podziemnych – wody gruntowe bez
znaczenia użytkowe w rejonie inwestycji występują na rzędnych ca 101,1 –
107,2 w zależności od stanów i rejonu inwestycji, W rejonie lokalizacji
inwestycji, w jej północno wschodnim narożniku przebiega granica GZWP nr
143 w osadach miocenu. Warstwa wodonośna użytkowa na głębokości około
95 m ppt. – brak wpływu

•

obszary wybrzeży – ca 275 km na północ – brak wpływu inwestycji

•

obszary górskie – ca 240 km na południe – brak wpływu inwestycji

•

obszary leśne – ca 0,4 km na północ – brak wpływu inwestycji

•

obszary ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych – brak w zasięgu oddziaływania jak i w okolicy czynnych ujęć
wody. Dla GZWP nr 143 nie wydzielono obszaru ochronnego.

•

formy ochrony przyrody – około 7 - 17 km od terenu inwestycji - brak wpływu
inwestycji

•

obszary z przekroczonymi standardami jakości środowiska – brak w okolicy

•

obszary o krajobrazie historycznym, kulturowym i archeologicznym – zgodnie
z zapisami zawartymi w MPZP w granicach których zlokalizowana jest
WSAG, w tym i projektowana inwestycja dla ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego, inwestycje wymagające prac ziemnych należy
prowadzić

zgodnie

z

przepisami

odrębnymi

dotyczącymi

ochrony

konserwatorskiej. W chwili obecnej na terenie WSAG prowadzone są prace
archeologiczne

poszukiwawcze

wyprzedająco

przed

pracami

makroniwelacyjnymi.
•

gęstość zaludnienia – inwestycja zlokalizowana na obszarze wiejskim o bardzo
niskim wskaźniku zaludnienia
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•

obszary przylegające do jezior – brak w okolicy - brak wpływu inwestycji

•

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – brak w okolicy, najbliższe ca
70 km od terenu inwestycji – brak wpływu inwestycji.

25. PORÓWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z WYMAGANIAMI
ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ Z
WYMOGAMI DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK I
ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Na etapie budowy, w celu pełnego ograniczenia wpływu realizacji inwestycji na
środowisko prace budowlane powinny być prowadzone z uwzględnieniem poniższych
zaleceń:
•

użycie pojazdów sprawnych technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu
pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o utwardzonej
nawierzchni zabezpieczonej przed bezpośrednim przedostawaniem się zanieczyszczeń
ropopochodnych zarówno do gruntu jak i do wód podziemnych

•

zbieranie ścieków bytowych z zaplecza budowy do szczelnych bezodpływowych
zbiorników i okresowy ich wywóz do oczyszczalni ścieków

•

w razie potrzeby zastosowanie przewoźnych toalet TOI – TOI z płynem
neutralizującym, które są obsługiwane specjalistycznymi wozami asenizacyjnymi

•

wyposażenie ekip budowlanych w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych
wycieków ropopochodnych z maszyn i pojazdów,

•

prowadzenie wszelkich napraw i konserwacji sprzętu na terenie stałych baz
wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych

•

zorganizowanie

miejsc

zbierania

odpadów

powstałych

w

trakcie

budowy

wyposażonych w odpowiednie kontenery i pojemniki dedykowane do konkretnych
rodzajów odpadów ustawionych na utwardzonej nawierzchni
•

wprowadzenie zakazu magazynowania paliw, smarów, olejów i substancji
asfaltowych za wyjątkiem gromadzenia ilości potrzebnych do bieżącego prowadzenia
budowy.
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•

zlokalizowanie miejsc postojów ciężkiego sprzętu oraz placów magazynowania
materiałów budowlanych na terenach utwardzonych na czas budowy w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wniknięcie do gruntu zanieczyszczeń

•

prawidłowe

wyznaczenie

oraz

zabezpieczenie

baz

materiałowych,

miejsc

przeznaczonych do tankowania maszyn i sprzętu, ich postoju (utwardzona
nawierzchnia, zabezpieczenie w pobliżu odpowiedniej ilości sorbentów i materiałów
filtracyjnych na wypadek wycieku)
•

w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te należy zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom do przetworzenia

•

wyposażenie placu budowy w niezbędną ilość przystosowanych pojemników,
kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów, w tym zbiorników do szczelnego
gromadzenia odpadów płynnych

•

w celu wyeliminowana dodatkowych zmian w poszyciu roślinnym oraz przekształceń
ziemi poza terenem inwestora należy zapewnić dojazd na teren prowadzonych prac
poprzez wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych

•

w celu eliminacji potencjalnego osiadania gruntów w obszarze fundamentów należy je
zagęścić do wymaganych parametrów projektowych

•

w celu zmniejszenia emisji pyłu w trakcie budowy zaleca się zastosować działania
ograniczające tę emisję, takie jak: czyszczenie dróg wewnętrznych, czyszczenie kół
pojazdów w trakcie robót ziemnych, zraszanie odkładanej ziemi oraz dróg
wewnętrznych w dni ciepłe i bezdeszczowe

•

ograniczenie prac związanych z głębokimi wykopami do pory dziennej

•

używanie pojazdów ze sprawnymi układami wydechowymi i tłumiącymi

•

wydzielenie i oznaczenie miejsc lokalizacji trafostacji wykorzystywanych dla potrzeb
budowy.

Na terenie zakładu projektowana jest budowa instalacji IPPC oraz szereg instalacji nie
zaliczanych do mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Do instalacji IPPC (wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego), zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. (Dz. U. nr 122 poz.1055 ) w
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sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, kwalifikuje się projektowana
lakiernia z uwagi na funkcjonowanie:
•

instalacji

do

powierzchniowej

obróbki

metali

lub

tworzyw

sztucznych z

zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita
objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 (ust. 2 pkt 7 wg załącznika do w/w
rozporządzenia)
•

instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad
150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie (ust. 6 pkt 9 wg załącznika do w/w
rozporządzenia).

Ponadto na terenie zakładu będą instalacje do spalania energetycznego paliw – gazu o mocy
sumarycznej nominalnej ponad 50 MWt kwalifikujące się do instalacji IPPC. W zakresie
instalacji do energetycznego spalania paliw kwalifikacja następuje z uwagi na fakt iż
sumaryczna moc źródeł energetycznego spalania paliw na terenie całego zakładu będzie
większa od 50 MWt. Źródła te będą rozmieszczone w poszczególnych obiektach na terenie
zakładu.
W projektowanej spawalni następować będzie zużycie środków czyszczących na bazie LZO
w ilości mniejszej od 200 Mg rocznie LZO (20 kg/h i 100 Mg/rok, w tym LZO 0,5 kg/h i 2,5
Mg/rok) tak więc instalacja ta nie jest zaliczana do IPPC. Na wydziale montażu i
wykańczania zużywane będą lakiery i środki czyszczące na bazie LZO w ilości mniejszej od
200 Mg LZO rocznie (58,6 kg/h i 293 Mg/rok przy zużyciu LZO 13,5 kg/h i 67,5 Mg/rok) co
nie kwalifikuje tej instalacji do IPPC. Podobnie też na Wydziale BUS zużycie środków
czyszczących na bazie LZO rocznie wyniesie 0,2 kg/h i 1 Mg/rok, a zużycie samych LZO
będzie wynosiło 0,3 Mg/rok i 0,06 kg/h, co nie kwalifikuje tej instalacji do IPPC. Nie
kwalifikuje się także całej fabryki jako instalacji IPPC mimo iż na 4 wydziałach łącznie
zużywane są substancje na bazie LZO o łącznym zużyciu LZO ponad 150 kg/h i 200 Mg/rok
gdyż

rozwiązania

techniczne

i

technologiczne

stwarzają

możliwość

prowadzenia

niezależnego procesu produkcyjnego na każdym z tych wydziałów bez konieczności łączenia
ich w jeden ciąg technologiczny, to znaczy: wyprodukowana karoseria na terenie zakładu we
Wrześni może trafić do lakierni w innym zakładzie a na teren projektowanego zakładu może
być dostarczona karoseria z innego zakładu do lakierowania. Podobnie jest z wydziałem
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montażu. Polakierowane nadwozie nie musi trafić na montaż w projektowanym zakładzie
tylko do zakładu innego gdzie będzie montowane. Dlatego też do instalacji IPPC z uwagi na
zużycie substancji na bazie LZO

zaliczono wyłącznie projektowaną lakiernię.

Potwierdzeniem tego jest fakt iż zakład będzie produkował części i podzespoły na potrzeby
Centralnego Magazynu Części Zamiennych VW w Kassel.
Potwierdzają to także odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania
przedstawione przez polskie Ministerstwo Środowiska i dotyczące interpretacji postanowień
Dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych
spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w
niektórych urządzeniach.
Pytanie 6: Czy zużycie rozpuszczalnika przez kilka instalacji, z których każda realizuje inny
rodzaj działalności w myśl Załącznika IIA, należy sumować w celu wyznaczenia, czy
podlegają one, czy nie podlegają, zakresowi Dyrektywy LZO?
Odpowiedź 6: Nie.
Na przykład, w przypadku czyszczenia i powlekania części metalowych w tym samym
zakładzie, progowe wartości zużycia rozpuszczalnika dla obu tych rodzajów działalności
(czyszczenie powierzchni oraz powlekanie innych metali i tworzyw sztucznych) należy
traktować odrębnie zgodnie z Dyrektywą LZO. Jeżeli zużycia rozpuszczalnika w toku danej
działalności nie przekracza wartości progowej, wówczas takiej działalności nie włącza się.
Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania ochrony
środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki (zgodnie z art. 204 lub 207 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska), a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia
granicznych wielkości emisyjnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 10 w/w ustawy
najlepsza dostępna technika to najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju
technologii i metod prowadzenia danej działalności wykorzystywany jako podstawa ustalania
wartości granicznych wielkości emisyjnych. Ma to na celu eliminowanie emisji lub jej
ograniczanie oraz jej wpływu na środowisko jako całość.
Instalacje nie zaliczane do IPPC muszą spełniać wymagania artykułu 143 Ustawy Prawo
ochrony środowiska który stanowi, że technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy
których określaniu uwzględnia się w szczególności:
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•

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.

Aneks III dyrektywy IPPC Unii Europejskiej 96/61/EC z dnia 24 września 1996 roku (tekst
ujednolicony - Dyrektywa 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008r ) o zintegrowanym
zapobieganiu zanieczyszczeniom i kontroli dla kategorii działalności przemysłowych, dla
których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, określa czynniki, które należy
wziąć pod uwagę ogólnie lub w konkretnych przypadkach. Przy określaniu najlepszych
dostępnych technik (BAT) należy brać pod uwagę zgodnie z art. 2(11) prawdopodobne koszty
i zyski wynikające ze środków oraz zasad ostrożności i zapobiegania:
•

wykorzystanie technologii nisko odpadowych

•

wykorzystanie mniej niebezpiecznych substancji

•

rozwój odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych i wykorzystywanych w
procesach oraz odpadów

•

porównywalne

procesy,

usprawnienia

lub

metody

działania,

które

zostały

wypróbowane z sukcesem na skalę przemysłową
•

postęp technologiczny i rozwój wiedzy

•

natura, skutki i wielkość emisji

•

terminy przekazania do eksploatacji dla nowych i istniejących instalacji

•

czas potrzebny do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik

•

zużycie i właściwości surowców (włącznie z wodą) wykorzystywanych w procesie
oraz ich wydajność energetyczna

•

potrzeba zapobiegania lub redukcji do minimum całkowitego wpływu emisji na
środowisko i związanych z tym zagrożeń

•

potrzeba zapobiegania wypadkom oraz minimalizacji ich skutków dla środowiska.
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Wszystkie te czynniki uwzględniono w projektach budowlanych i technologicznych całego
projektowanego zakładu, spełniając tym samym wymagania art. 143 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Dla projektowanej lakierni zidentyfikowano następujące dokumenty opisujące najlepsze
dostępne techniki oraz sposoby ich dotrzymywania:
-

„Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using Organic
Solvents” August 2007,.(Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola –
najlepsze dostępne techniki dla obróbki powierzchniowej przy użyciu rozpuszczalników
organicznych. Sierpień 2007)

-

Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegającej
Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE).
Wytyczne 6 – część 2: Pokrywanie pojazdów (duże serie nowych samochodów
osobowych, samochodów ciężarowych i dostawczych oraz kabin samochodów
ciężarowych). Komisja Europejska. 2008 rok.

-

Sprawozdanie z pracy badawczej pt.: Analiza stanu techniki w zakresie Najlepszych
Dostępnych Technik dla branży obróbki powierzchniowej metali. Etap I/2009 i Etap
III/2009

-

Najlepsze Dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i
tworzyw sztucznych. Aktualizacja styczeń 2009. Opracowany przez pracowników
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie na zlecenie ministerstwa Ochrony
Środowiska.

Dla projektowanych źródeł energetycznego spalania paliw – gazu zidentyfikowano
następujące

dokumenty

opisujące

najlepsze

dostępne

techniki

oraz

sposoby

ich

dotrzymywania:
•

Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants Dokument Referencyjny BAT dla dużych instalacji spalania paliw

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w
sprawie emisji przemysłowych.

Na podstawie powyższych dokumentów zestawiono wymagania BAT w zakresie stosowania
metod, technologii i innych technik zapobiegania, ograniczenia lub minimalizacji
oddziaływania instalacji na środowisko wraz z określeniem spełniania tych wymagań przez
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instalację projektowanej lakierni i spalania gazu. Elementy nie uwzględnione w dokumentach
referencyjnych przedstawiono jako najlepszą dostępna technikę stosowaną w miejscu tj.
miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji jako rozwiązanie wypracowane przez inwestora
na bazie własnych doświadczeń. Dla pozostałych obiektów wskazano rozwiązania
pozwalające na spełnienie wymagań art. 143 POŚ. Na terenie projektowanego zakładu
wprowadzony zostanie System Zarządzania środowiskowego wg Normy ISO 14001.

Metody ochrony wód podziemnych i powierzchniowych
Do metod ochrony wód powierzchniowych zalicza się przede wszystkim oczyszczanie
ścieków wprowadzanych do tych wód. Z terenu projektowanego zakładu, w tym i instalacji
IPPC żadne ścieki nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych. Ścieki
przemysłowe i bytowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej a ścieki
opadowe do gminnej kanalizacji deszczowej.
Ścieki opadowe z całego zakładu w tym i instalacji IPPC będą poddawane oczyszczaniu w
urządzeniach takich jak np. separatory ropopochodnych i osadniki zawiesiny, będących
integralną częścią kanalizacji. Ścieki przemysłowe z terenu zakładu przed wprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej gminnej będą także podczyszczane na jego terenie w dedykowanych
instalacjach dla konkretnego strumienia ścieków (np. podczyszczalnia ścieków w lakierni,
separatory, osadniki).
Ochrona wód podziemnych polega na zapobieganiu przedostawania się do nich
zanieczyszczeń wraz ze ściekami z powierzchni ziemi. W tym celu na terenie zakładu
zastosowano dwa rozdzielne szczelne systemy kanalizacyjne, zbierające zarówno ścieki
bytowe i przemysłowe (kanalizacja sanitarno – przemysłowa – 1 system), jak i ścieki
opadowe (kanalizacja ścieków deszczowych – 2 system).
Metody ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, oraz minimalizacja wpływu zakładu
na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych realizowane będą poprzez:
•

zastosowanie rozwiązań eliminujących bezpośrednie wprowadzanie ścieków do wód i
do ziemi z terenu zakładu

•

zastosowanie szczelnych dwupłaszczowych zbiorników podziemnych z sygnalizacją
szczelności, szczelnego skanalizowanego placu rozładunku paliw i płynów do
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zbiorników, oraz tankowania pojazdów na terenie magazynu paliw i płynów
technologicznych
•

szczelny system kanalizacji sanitarno-przemysłowej, która odprowadza ścieki
bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej gminnej

•

szczelny system sieci kanalizacji deszczowej, która jest połączona z rynnami
odwadniającymi dachy obiektów oraz z systemem odwadniania utwardzonych
powierzchni placów oraz dróg wewnątrzzakładowych; sieć kanalizacji deszczowej
odprowadza wody opadowe do gminnej sieci kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu
w urządzeniach takich jak np. separatory i osadniki, będących integralną częścią
kanalizacji deszczowej

•

funkcjonowanie szczelnej nawierzchni z podłączeniem do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej w rejonie placu przeładunku odpadów przy magazynie odpadów

•

funkcjonowanie szczelnej nawierzchni z podłączeniem do kanalizacji deszczowej
przez urządzenia podczyszczające np. separator z osadnikiem w rejonie placu
rozładunku paliw i płynów technologicznych z miejscem tankowania pojazdów i placu
rozładunku materiałów lakierniczych przy lakierni

•

funkcjonowanie zbiorników na ewentualne wycieki w miejscach przeładunku,
lakierów , substancji, paliw, oraz odpadów (plac przeładunku odpadów, paliw i
płynów technologicznych, przy lakierni)

•

wykonanie podłogi w lakierni w formie wanny wychwytowej z możliwością
odpompowania ewentualnych wycieków i wywozu specjalistycznym transportem do
instalacji zewnętrznych

•

wyposażenie miejsc do magazynowania odpadów i substancji chemicznych w
szczelne posadzki

•

urządzenia zabezpieczające pojemniki magazynowe i urządzenia procesowe, między
innymi

alternatywnie:

ewentualnych

sondy

wycieków,

przepełnieniowe,
podwójne

sygnalizację

płaszcze,

wanny

i

wizualizację

przechwytujące

zanieczyszczenia
•

trwałe betonowe posadzki we wszystkich obiektach, oraz dodatkowe zabezpieczenia
(np. szczelne posadzki, wanny wychwytowe, zbiorniki dwupłaszczowe)
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•

podczyszczanie ścieków przemysłowych z lakierni, montażu (kabina szczelności i
myjnia) i sprzątania obszarów przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej na terenie zakładu i dalej do kanalizacji sanitarnej gminnej

•

w obrębie hal produkcyjnych wszystkie magazyny substancji wykorzystywanych w
procesie produkcyjnym jak i wytwarzanych odpadów będą wydzielone i
zorganizowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Będą one wyposażone w
szczelne i skanalizowane posadzki, dodatkowo tam gdzie jest to wymagane (np. na
terenie lakierni) realizowane jako chemoodporne. Substancje będą magazynowane w
fabrycznych

opakowaniach

lub

dedykowanych

zbiornikach

całkowicie

zabezpieczonych przed możliwością wycieku substancji do środowiska przez
zastosowanie np. zbiorników dwupłaszczowych lub wanien wychwytowych
pozwalających przejąć zawartość opakowania magazynowego w przypadku awarii.
•

funkcjonowanie utwardzonych i skanalizowanych dróg i placów zakładowych

•

budowa magazynu odpadów który będzie posiadał wydzielone miejsca na odpady
niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Posadzka magazynu wykonana będzie
z materiału chemoodpornego tam gdzie jest to wymagane np. w obszarach
zagrożonych

wyciekiem.

Przed

magazynem

zlokalizowane

będzie

miejsce

przeładunku odpadów (szczelny, skanalizowany plac). Magazyn odpadów wraz z
miejscem przeładunkowym wyposażony będzie w odwodnienie liniowe z odpływem
ścieków powstających w trakcie eksploatacji magazynu do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej. Na trasie kanalizacji z tego obszaru zostanie zamontowany szczelny
zbiornik do zbierania ewentualnych wycieków w trakcie prac przeładunkowych.
Zbiornik posiadać będzie zamontowaną sondę, tj. czujnik maksymalnego napełnienia
zbiornika,

wraz

przeładunkowych

z

lampką

odpadów

sygnalizacyjną
ścieki

i

deszczowe,

buczkiem.
oraz

z

Przy
mycia

braku

prac

nawierzchni

utwardzonych i posadzki w magazynie odpadów będą kierowane do kanalizacji
sanitarno – przemysłowej a odpływ do zbiornika będzie zablokowany zasuwą. Przy
przeładunku odpadów zostanie zamknięta zasuwa odcinająca odpływ do kanalizacji
sanitarno – przemysłowej a otwarty będzie odpływ do zbiornika szczelnego tak aby
skierować do niego ewentualne awaryjne wycieki. Po bezawaryjnym przeładunku
zasuwa na kanalizacji sanitarno – przemysłowej zostanie ponownie otwarta a
zamknięty zostanie dopływ do zbiornika. Po ewentualnym wycieku do zbiornika w
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trakcie sytuacji awaryjnej przy przeładunku odpadów i jego zapełnieniu będą
wykonywane analizy ścieków w nim zgromadzonych. W zależności od wyników będą
one odprowadzane do kanalizacji ścieków sanitarno - przemysłowych na terenie
zakładu i dalej do kanalizacji sanitarnej gminnej (w przypadku gdy stężenie nie będą
przekraczały wartości dopuszczalnych w ściekach wprowadzanych do kanalizacji) lub
odpompowane i wywożone do zewnętrznych instalacji celem unieszkodliwienia w
zależności od ich składu.
•

możliwe maksymalne zamknięcie obiegów wody w instalacjach technologicznych
ograniczające zapotrzebowanie na wodę i zrzut ścieków (np. chodzenie układów do
spawania, zamknięty układ w lakierni – VBH/KTL)

•

dobór substancji do procesu produkcyjnego o możliwie minimalnym szkodliwym
oddziaływaniu na środowisko

•

bieżąca konserwacja urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i sieci kanalizacji
deszczowej, oraz sanitarno – przemysłowej pozwalająca na wczesne wykrycie
ewentualnych pęknięć i usterek i zapobieżenie przedostaniu się nieczystości do gruntu

•

powołanie i szkolenie na terenie zakładu Grupy Prewencji Przeciwpożarowej, do
zadań której należy reagowanie w przypadku drobnych wycieków i zabezpieczenie
terenu do momentu przyjazdu Ratownictwa Chemicznego w przypadku takiego
wymogu

•

prowadzenie regularnych badań monitoringowych wód podziemnych i ścieków
odprowadzanych z terenu zakładu.

Projektowane

metody

ochrony

wód

powierzchniowych

i

podziemnych

przed

zanieczyszczeniami są zgodne ze wskazówkami zawartymi w przywołanych powyżej
dokumentach referencyjnych BAT zarówno pod względem technologicznym (procesy
jednostkowe takie jak: neutralizacja, koagulacja i flokulacja, sedymentacja, filtracja, a także:
wymiana jonowa i ultrafiltracja), jak i pod względem uzyskiwanych efektów (zmniejszenie
zużycia wody oraz ograniczenie straty wykorzystywanych materiałów – obiegi zamknięte).
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Metody ochrony powietrza
Ochrona powietrza atmosferycznego będzie realizowana na terenie projektowanego zakładu
poprzez:
•

stosowanie materiałów o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych, w tym
farb wodorozcieńczalnych, tam, gdzie jest to technologicznie możliwe

•

niskotemperaturowe kąpiele w linii przygotowania powierzchni VBH

•

hermetyzację procesów podstawowych (kabiny, tunele) oraz hermetyzację mieszania
i podawania materiałów i surowców do urządzeń aplikacyjnych

•

zastosowanie nowoczesnych urządzeń do nanoszenia farb z precyzyjnym kierowaniem
strumienia na powierzchnię nadwozia, przy wspomaganiu efektem elektrostatycznym
oraz malowanie kataforetyczne

•

ograniczenie powierzchni pokrywanej materiałami malarskimi do niezbędnego
minimum, co pozwala zmniejszyć emisję z nanoszenia poszczególnych farb

•

zastosowanie technicznych środków oczyszczania gazów odlotowych zawierających
LZO – dopalacze termiczne LZO dla ich redukcji z suszarek KTL, PVC,
międzywarstwy wypełniającej Füllera, warstw wierzchnich CC 1 i CC2 oraz z kabin
linii CC1 i CC2 o minimum 90% redukcji LZO

•

zastosowanie technicznych środków oczyszczania gazów odlotowych ze spawalni z
pyłów o skuteczności minimum 90%

•

zastosowanie emitora do odprowadzania gazów odlotowych z linii międzywarstwy
wypełniającej Füllera, kabin BC i CC o wysokości minimum 50 m i gwarantowanej
prędkości wylotowej 15 m/s

•

zastosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych

•

wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do zasilania urządzeń grzewczych i
technologicznych

•

zastosowanie systemów odzysku ciepła

•

odzysk ciepła z dopalaczy termicznych i wykorzystanie go w suszarkach

•

zabezpieczenia wymuszające natychmiastowe zaprzestanie prowadzonych operacji
w przypadkach awaryjnych, co wyklucza niekontrolowane uwolnienie substancji do
powietrza
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•

ciągły i okresowy monitoring emisji umożliwiający niemal natychmiastowe
wychwycenie nieprawidłowości w pracach instalacji zwłaszcza emitujących LZO

•

racjonalną gospodarkę materiałową

•

okresowe przeglądy instalacji gazowych i regulacje palników.

Wszystkie

operacje

prowadzone

będą

przy

zapewnieniu

maksymalnego

poziomu

bezpieczeństwa. Do pośrednich metod ochrony powietrza należy zaliczyć system organizacji
pracy, instrukcje stanowiskowe dla personelu oraz nadzór ze strony pracowników
odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie

projektowanej technologii w zakresie ochrony powietrza do BAT.

Tabela 129
Zestawienie stosowanych w instalacji lakierni metod ochrony powietrza z wymogami BAT
Dokument
Spełnienie wymagań BAT przez
Wymagania BAT
referencyjny
instalację IPPC

„Reference
Document on Best
Available Techniques
on Surface Treatment
Using Organic
Solvents” August
2007,.(Zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i
ich kontrola –
najlepsze dostępne
techniki dla obróbki
powierzchniowej przy
użyciu
rozpuszczalników
organicznych.
Sierpień 2007”

Wychwytywanie emisji i
rozpraszanie przez kominy o
odpowiedniej wysokości.

Wysokość kominów instalacji
lakierni z emisją LZO jest
zaprojektowana z myślą o jak
najlepszym rozpraszaniu
zanieczyszczeń

Oszczędne wykorzystanie
surowców i zmniejszenie emisji
rozpuszczalników przez
ograniczenie zmian kolorów i
czyszczenia.

Ustawianie kolorów pojazdów w
bloki i skrócenie czasu płukania.

Odzysk energii cieplnej
otrzymywanej w wyniku
oczyszczania gazów
zawierających LZO.

Energia cieplna z oczyszczania
LZO (dopalaczy)
wykorzystywana będzie do
dogrzewania suszarek

Odzysk energii cieplnej
otrzymywanej w wyniku
spalania gazów do ogrzewania
pomieszczeń.

Rekuperacja ciepła za pomocą
kół cieplnych.
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Dokument
referencyjny

„Wytyczne dotyczące
zastępowania i
redukcji LZO z
rodzajów
działalności
podlegającej
Dyrektywie w
sprawie emisji LZO z
rozpuszczalników
(Dyrektywa
1999/13/WE).
Wytyczne 6 – część 2:
Pokrywanie
pojazdów (duże serie
nowych samochodów
osobowych,
samochodów
ciężarowych i
dostawczych oraz
kabin samochodów
ciężarowych).
Komisja Europejska.
2008 rok”

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

Ograniczenie emisji u źródła,
odzysk rozpuszczalnika lub
rozkład rozpuszczalnika w
gazach odlotowych.

Zastosowanie dopalaczy
termicznych (suszarki KTL,
PVC, międzywarstwy
wypełniającej Füllera,
wierzchnich 1 i 2 i kabin warstw
CC) oraz tam gdzie jest to
możliwe materiały malarskie o
niskiej zawartości
rozpuszczalnika (np. farby
wodorozcieńczalne,
rozpuszczalniki wodne).

Ograniczenie emisji LZO przez
wybranie jednej lub więcej
technik stosownie do procesu i
urządzeń, trwałości
zanieczyszczenia oraz tego, czy
oczyszczone są urządzenia czy
podłoże.

Stosowanie tam gdzie jest to
możliwe farb
wodorozcieńczalnych (warstwa
KTL, podkładu i lakieru
bazowego) oraz innych
materiałów z niską zawartością
LZO. Stosowanie
niskoemisyjnych metod natrysku
materiału malarskiego i innych
materiałów używanych do
przygotowania karoserii, tj.
natrysk elektrostatyczny,
kataforeza. Podawanie
rozpuszczalnika szczelnym
układem rurociągów
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Dokument
referencyjny
„Najlepsze Dostępne
techniki (BAT).
Wytyczne dla
powierzchniowej
obróbki metali i
tworzyw sztucznych.
Aktualizacja styczeń
2009. Opracowany
przez pracowników
Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej w
Warszawie na
zlecenie ministerstwa
Ochrony
Środowiska”

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

Zastosowanie
bezrozpuszczalnikowych lub
niskorozpuszczalnikowych
technik

Kataforetyczne nakładanie
materiału malarskiego,
elektrostatyczne nakładanie
materiału malarskiego,
zastosowanie do nakładania
materiałów malarskich robotów,
automatyczne sterowanie pracą
robotów w zależności od typu
karoserii, konserwacja przestrzeni
zamkniętych
bezsrozpuszczalnikowym
woskiem w obiegu zamkniętym

Ograniczenie niekorzystnych
skutków oddziaływania na
człowieka substancji z
oznaczeniami ryzyka R45, R46,
R49, R60 i R61

Wprowadzenie systemu kontroli
stosowanych substancji
niekorzystnych mieszanin już na
etapie ich wprowadzania do
stosowania poprzez procedury
systemu zarządzania
środowiskowego wg normy ISO
14001. Zakaz stosowania
substancji rakotwórczych
kategorii 1 i 2.

Ograniczenie niekorzystnych
skutków oddziaływania na
środowisko substancji z
oznaczeniami ryzyka R58,
R50/53

Wprowadzenie systemu kontroli
stosowanych substancji
niekorzystnych mieszanin już na
etapie ich wprowadzania do
stosowania poprzez procedury
systemu zarządzania
środowiskowego wg normy ISO
14001. Zakaz stosowania
substancji rakotwórczych
kategorii 1 i 2.
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Dokument
referencyjny

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

Ograniczenie zubożenia ozonu
stratosferycznego przez
zastąpienie substancji
rozpuszczalników oznaczeniami
ryzyka R59 - zaniechanie
stosowania rozpuszczalników
chlorowcowanych lub ich
kontrola

W zakładzie nie stosuje się
rozpuszczalników zawierających
związki chlorowcoorganiczne.

Ograniczenie emisji metali z
procesów powierzchniowej
obróbki powierzchni –
przygotowanie powierzchni pod
malowanie (linia VBH)

Zastosowanie
niskotemperaturowych kąpieli i
eliminacja substancji zgodnie z
załącznikiem XVIII REACH –
kąpiele nie zawierają np. chromu
i ołowiu.
Zakład będzie śledzić na bieżąco
przepisy Rozporządzenia
REACH i przygotowywać się do
stosowania ograniczeń w
procesach produkcyjnych.

Wykonywanie rocznych
bilansów rozpuszczalnika oraz
zużywanych LZO

W zakładzie prowadzony będzie
bilans zużycia rozpuszczalników
i innych preparatów
zawierających LZO.
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Tabela 130
Zestawienie stosowanych w instalacji energetycznego spalania gazu metod ochrony powietrza
z wymogami BAT
Dokument
Spełnienie wymagań BAT przez
Wymagania BAT
referencyjny
instalację IPPC

Reference Document
on Best Available
Techniques for Large
Combustion Plants Dokument
Referencyjny BAT
dla dużych instalacji
spalania paliw.

Systemy detekcji wycieków gazu, Zakład będzie posiadał systemy
oraz systemy alarmowania
alarmowe oraz systemy detekcji
nieszczelności
instalacji
gazowych.
Poziomy emisji pyłu w procesie
energetycznego spalania gazu
osiągają wartości znacznie poniżej
5 mg/Nm3, a emisje siarki znacznie
poniżej 10 mg/Nm3 (3% O2), bez
stosowania specjalnych środków.

Wymagania BAT w zakresie
emisji pyłu i dwutlenku siarki są
spełnione. Emisje ww. substancji
są pomijalnie małe.

W celu minimalizacji emisji CO Proces
spalania
będzie
BAT stanowi całkowite spalanie
optymalizowany
pod
kątem
uzyskania całkowitego spalania
Poziom emisji CO = 100 mg/Nm3
Reference Document
on Best Available
Techniques for Large
Combustion Plants Dokument
Referencyjny BAT
dla dużych instalacji
spalania paliw.

Poziom emisji NOx = 100 mg/Nm3

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady Rekuperacja
ciepła
celem
2010/75/UE z dnia oszczędności zużycia gazu
24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji
Ograniczenie wielkości emisji
przemysłowych.

Zastosowane instalacje spalania
paliwa pozwolą dotrzymać tego
standardu.
W
wykonanych
obliczeniach w raporcie założono
wyższe
wskaźniki
obowiązujących
obecnie
standardów
emisyjnych
aby
zobrazować iż nawet w takich
warunkach zakład nie będzie
powodował przekroczeń wartości
dopuszczalnych
stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu.
Zastosowanie
wymienników
ciepła i kół cieplnych.
Zastosowanie
gazu
jako
ekologicznego źródła energii.
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Metody ochrony przed hałasem
Wykonane obliczenia modelowe dla projektowanego zakładu poza jego terenem nie wykazują
przekroczeń wartości dopuszczalnych na obszarach podlegających ochronie akustycznej
zarówno w porze dziennej jak i nocnej przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych i
technologicznych.
Na terenie zakładu zostanie zastosowanych szereg rozwiązań minimalizujących wpływ
inwestycji na środowisko, w tym między innymi:
•

zastosowanie wentylatorów i central wentylacyjnych o możliwie niskich poziomach
mocy akustycznej

•

zastosowanie przegród w budynkach o skuteczności izolacyjności akustycznej
pozwalającej wyciszyć procesy produkcyjne prowadzone wewnątrz

•

optymalizacja ruchu pojazdów na terenie zakładu, eliminacja pustych przebiegów

•

utrzymywanie sprawnych pojazdów transportu wewnętrznego i kontrola jakości
transportu dostawców zewnętrznych

•

wysokiej jakości i równe nawierzchnie utwardzone na terenie zakładu ograniczające
hałas od pojazdów i przenoszenie drgań

•

optymalizację procesów technologicznych.

Metody ochrony przed hałasem oraz porównanie z BAT dla instalacji lakiernia opisano w
tabeli poniżej.

Tabela 131
Zestawienie stosowanych w instalacji lakierni metod ochrony przed hałasem.
Dokument referencyjny

Reference Document on
Best Available
Techniques on Surface

Wymagania

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

Rozpoznanie znaczących
źródeł hałasu. Izolacja

Stosowanie materiałów o wysokiej

dźwiękowa źródeł hałasu.

izolacyjności.

Treatment Using
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Dokument referencyjny

Spełnienie wymagań BAT przez

Wymagania

instalację IPPC

Organic Solvents”

Diagnostyka urządzeń

Eksploatacja

August

będących potencjalnym

zgodnie z DTR poprzez regularne

2007,.(Zintegrowane
zapobieganie

urządzeń

realizowana

źródłem hałasu - eksploatacja. przeglądy techniczne, konserwacje i
bieżące usuwanie usterek

zanieczyszczeniom i ich
kontrola – najlepsze
dostępne techniki dla
Na etapie projektowania obecnie jak i

obróbki
powierzchniowej przy
użyciu
rozpuszczalników

Kontrola urządzeń będących

w

przyszłości

wykonywane

będą

potencjalnym źródłem hałasu analizy uciążliwości akustycznej celem
– projektowanie.
określenia oddziaływania na klimat

organicznych. Sierpień

akustyczny

2007”

Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami
Szczegółowe dane dotyczące gospodarki odpadami przedstawiono w rozdziale dotyczącym
tego komponentu środowiska.
Na terenie zakładu będzie stosowanych szereg rozwiązań zapobiegających powstawaniu
odpadów i ograniczanie ich ilości oraz uciążliwości, w tym między innymi:
•

efektywne zarządzanie i racjonalne gospodarowanie surowcami, energią i materiałami
wsadowymi

•

wdrażanie nowych, przyjaznych środowisku technologii

•

przestrzeganie reżimów technologicznych

•

stosowanie pojemników zwrotnych do części montowanych w pojazdach przez co
udaje się uniknąć powstawaniu dużej grupy odpadów opakowaniowych

•

edukację ekologiczną pracowników

•

redukcję odpadów u źródła
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•

segregację strumienia

•

zorganizowanie centralnego magazynu odpadów w pełni zabezpieczonego przed
oddziaływaniem na środowisko

•

stosowanie specjalistycznych, dedykowanych pojemników do każdego rodzaju
odpadów zabezpieczających odpady przez ujemnym oddziaływaniem na środowisko i
zdrowie ludzi.

Metody ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami dla instalacji IPPC oraz porównanie
z BAT opisano w tabeli poniżej. Planowane i projektowane techniki, technologie i materiały
wyczerpują aktualne możliwości proekologiczne w pełnym dostępnym na skalę przemysłową
zakresie gospodarki odpadami.

Tabela 132
Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod ograniczenia uciążliwości przed
odpadami zgodnie z wymogami BAT
Dokument
Spełnienie wymagań BAT przez
Wymagania BAT
referencyjny
instalację IPPC
„Reference

Zastosowanie urządzeń do

Document on Best

odwadniania odpadów, np.

Available Techniques

wirówki dekantacyjne, prasy

on Surface Treatment

filtracyjne lub urządzenia

Using Organic

ultrafiltracyjne.

Solvents” August

Ograniczenie ilości i objętości

2007,.(Zintegrowane

powstających odpadów przez

zapobieganie

wybranie jednej lub więcej

zanieczyszczeniom i

technik stosownie do procesu i

ich kontrola –

urządzeń.

najlepsze dostępne
techniki dla obróbki

Stosowanie tam gdzie jest to
możliwe zamkniętych obiegów
materiałów stosowanych w
produkcji, odzysk farby przy
malowaniu kataforetycznym
poprzez ultrafiltrację.

powierzchniowej przy

Stosowanie wysokosprawnych

użyciu

urządzeń aplikacyjnych i

rozpuszczalników

zmniejszenie strat przy aplikacji
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Dokument
referencyjny

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

organicznych.

Ograniczenie ilości odpadów

Zastępowanie, w miarę postępu

Sierpień 2007”

niebezpiecznych w stosunku do

technicznego, materiałów i

odpadów innych niż

substancji powodujących

niebezpieczne.

powstawanie odpadów

„Najlepsze Dostępne

niebezpiecznych, materiałami i

techniki (BAT).

substancjami o mniejszej

Wytyczne dla

uciążliwości dla środowiska.

powierzchniowej

Stosowanie materiałów i

obróbki metali i

surowców do produkcji o niskiej

tworzyw sztucznych.

zawartości substancji

Aktualizacja styczeń

niebezpiecznych, np. farby i

2009. Opracowany

rozcieńczalniki

przez pracowników

wodorozcieńczalne, wosk bez

Instytutu Mechaniki

zawartości rozpuszczalnika

Precyzyjnej w
Warszawie na
zlecenie ministerstwa
Ochrony
Środowiska”

Kontrolowanie ilości

Prowadzenie ilościowej i

wytwarzanych odpadów.

jakościowej ewidencji odpadów

Stosowanie pojemników

Odpady zbierane są i

wielokrotnego użytku.

przekazywane odbiorcy odpadów
w pojemnikach wielokrotnego
użytku

Magazynowanie materiałów, w

Wprowadzona będzie gospodarka

tym odpadów, o właściwościach

odpadami z wyznaczeniem miejsc

niebezpiecznych w wydzielonym zbierania oraz oznaczeniem
pomieszczeniu.

pojemników
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Metody ograniczania uciążliwości gospodarki wodno-ściekowej.
Na terenie zakładu funkcjonować będzie szczelny, rozdzielczy system kanalizacji:
•

sanitarno-przemysłowej z dedykowanymi systemami podczyszczania ścieków
przemysłowych będących integralną częścią tej kanalizacji, która odprowadza ścieki
bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej gminnej

•

deszczowej, która jest połączona z rynnami odwadniającymi dachy obiektów oraz z
systemem odwadniania utwardzonych powierzchni placów i dróg wewnątrz
zakładowych i odprowadza ścieki deszczowe do kanalizacji deszczowej gminnej po
oczyszczeniu w urządzeniach np. w separatorach i osadnikach będących integralną
częścią kanalizacji deszczowej zakładowej.

Do kanalizacji deszczowej gminnej odprowadzane będą ścieki deszczowe których jakość
będzie zgodna z umową z gestorem sieci i zapewnieniem odbioru ścieków deszczowych
wydanym przez Gminę Września, czyli zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) i będą one zawierać:
-

zawiesiny nie więcej niż 100 mg/dm3

-

substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/dm3.

Ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji gminnej sanitarnej po oczyszczeniu w
dedykowanych instalacjach na terenie zakładu (lakiernia, kabiny szczelności i mycia na
wydziale montażu, ścieki z mycia posadzek w halach) będą zawierały substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a
ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego
2012, poz. 145), to jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późniejszymi zmianami). Z
załącznika nr 1 do cytowanego rozporządzenia obecny jest kadm. Z załącznika nr 2 to:
związki azotu, fosfor ogólny, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, węglowodory ropopochodne, detergenty
anionowe. Jakość ścieków przemysłowych i warunki ich wprowadzania do kanalizacji
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sanitarnej gminnej będą zgodne z umową zawartą z gestorem sieci (PWIK Września) oraz z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
Podstawowa metoda ograniczania uciążliwości gospodarki wodno-ściekowej to racjonalne
zużycie wody, funkcjonowanie obiegów zamkniętych tam gdzie technologia na to pozwala,
podczyszczanie ścieków przemysłowych w instalacjach zakładowych.
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania BAT dla instalacji IPPC oraz warunki jej
spełnienia.

Tabela 133
Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod ograniczenia uciążliwości gospodarki
wodno-ściekowej zgodnie z wymogami BAT
Dokument referencyjny

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT
przez instalację IPPC

„Reference Document on

Zastosowanie zamkniętych

Best Available Techniques on

obiegów wody z systemem

Surface Treatment Using

Ograniczenie zużycia wody

filtrów celem jej oczyszczenia

Organic Solvents” August

do procesów

i zawrócenia do procesu.

2007,.(Zintegrowane

technologicznych.
Zastosowanie płukania

zapobieganie

kaskadowego.

zanieczyszczeniom i ich
kontrola – najlepsze dostępne

Ograniczenie ilości

Woda z podczyszczania

techniki dla obróbki

odprowadzanych do

ścieków zawracana jest do

powierzchniowej przy użyciu

odbiornika ścieków.

procesów technologicznych.
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Dokument referencyjny

rozpuszczalników

Wymagania BAT

Ograniczanie wprowadzania

organicznych. Sierpień 2007” w ściekach substancji
„Najlepsze Dostępne techniki
(BAT). Wytyczne dla
powierzchniowej obróbki

Spełnienie wymagań BAT
przez instalację IPPC
Stosowanie materiałów i
surowców do produkcji o

niebezpiecznych dla ludzi

niskiej zawartości substancji

materiałów środowiska.

niebezpiecznych i mniejszej
uciążliwości dla środowiska.

metali i tworzyw sztucznych.

Prowadzenie procesu

Aktualizacja styczeń 2009.

podczyszczania ścieków z

Opracowany przez

instalacji IPPC.

pracowników Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej w
Warszawie na zlecenie
ministerstwa Ochrony
Środowiska”

Techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości
Zgodnie z DTR innymi dokumentami instalacje poddawane będą cyklicznym przeglądom i
remontom. Wykonywanie przeglądów i remontów zgodnie z harmonogramem oraz
zaleceniami producenta stanowić będzie gwarancję ich prawidłowego funkcjonowania.
Przeglądy i ewentualne naprawy będą dokumentowane na kartach niezgodności i omawiane
na cyklicznych spotkaniach. W momencie uruchomienia instalacji jej stan będzie idealny.
Prawidłowa eksploatacja stanowić będzie gwarancję nie przekraczania emisji i dotrzymania
wartości dopuszczalnych stężeń w emitowanych substancjach do środowiska.
Prawidłową eksploatację zagwarantuje także personel przeszkolony wcześniej w zakładach
Z1 i Z4 VW w Poznaniu i Swarzędzu pracujących w podobnej technologii.
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Ochrona środowiska będzie wpisana w technologię produkcji samochodów, oraz system
organizacyjny przedsiębiorstwa. W zakładzie wdrożony będzie System Zarządzania
Środowiskiem zgodnie z normą EN ISO 14001. Polityka całej firmy VW zawiera
zobowiązanie wobec środowiska czego przejawem i dowodem jest ciągła modernizacja
procesów technologicznych i produkcja coraz bardziej ekologicznych pojazdów np. przez
stosowanie silników nowej generacji. Firma VW zobowiązała się do ponoszenia
odpowiedzialności za ciągłą poprawę produktów pod względem spełniania wymagań
środowiskowych oraz za zmniejszanie obciążenia zasobów naturalnych przy jednoczesnym
uwzględnianiu aspektów ekonomicznych.
Na terenie zakładu obowiązywać będzie szereg procedur oraz instrukcji eksploatacyjnych,
stanowiskowych, BHP i P.POŻ. Procedury i instrukcje zapewniają racjonalne postępowanie
w trakcie realizacji procesu produkcyjnego. Wszyscy pracownicy będą odpowiednio
przygotowani do pełnienia swoich zadań i szkoleni w zakresie BHP i ochrony środowiska.
Pracownicy będą także świadomi zagrożeń, jakie dla środowiska mogłaby przynieść
niewłaściwa eksploatacja zakładu.

Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej
Prowadzenie

efektywnej

gospodarki

materiałowo-surowcowej

zapewnią

techniczne

i organizacyjne rozwiązania. Zastosowanie automatycznego sterowania produkcją i
wizualizacja ułatwi kontrolę prowadzonego procesu i jego optymalizację: w tym zmniejszenie
ilości braków jakościowych, ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska
oraz oszczędność materiałów i mediów. Metody efektywnej gospodarki materiałowosurowcowej dla instalacji IPPC oraz porównanie z BAT opisano w tabeli poniżej.
Na terenie zakładu zużycie wszystkich surowców i energii, wody, gazu będzie regularnie
kontrolowane i archiwizowane. Dostawa dokładnie dopasowanych i precyzyjnie wykonanych
podzespołów do produkcji przez podmioty zewnętrzne zapewni prowadzenie efektywnej
gospodarki materiałowo-surowcowej.
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Tabela 134
Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod efektywnej gospodarki materiałowosurowcowej zgodnie z wymogami BAT
Dokument
Spełnienie wymagań BAT przez
Wymagania BAT
referencyjny
instalację IPPC
„Reference
Document on Best
Available Techniques
on Surface Treatment
Using Organic
Solvents” August
2007,.(Zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i
ich kontrola –
najlepsze dostępne
techniki dla obróbki
powierzchniowej przy
użyciu
rozpuszczalników
organicznych.
Sierpień 2007”

„Najlepsze Dostępne
techniki (BAT).
Wytyczne dla
powierzchniowej
obróbki metali i
tworzyw sztucznych.
Aktualizacja styczeń
2009. Opracowany
przez pracowników
Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej w
Warszawie na
zlecenie ministerstwa
Ochrony
Środowiska”

Zastosowanie zamkniętych
obiegów wody z systemem
filtrów celem jej oczyszczenia i
zawrócenia do procesu.
Ograniczenie zużycia wody do
procesów technologicznych.

Zastosowanie płukania
kaskadowego.
Zawracanie wody z
podczyszczania ścieków do
procesu.
Zastosowanie wymienników
ciepła.

Ograniczenie zużycia
surowców.

Stosowanie odzysku surowców w
procesie technologicznym:
- Zastosowanie układów
oczyszczania i odzysku farby
KTL oraz oczyszczania kąpieli
VBH pozwala na ograniczenie
ilości dozowanych świeżych
chemikaliów oraz ilości
powstających ścieków i
zużywanej wody
- zamknięte, szczelne systemy
przygotowania i dostarczania
surowców do urządzeń
aplikacyjnych
- zastosowanie wysokosprawnych
metod nakładania materiału na
karoserię, np. obieg zamknięty
wosku, elektrostatyczne
urządzenia aplikacyjne, roboty
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Dokument
referencyjny

Wymagania BAT
Ograniczenie zużycia gazu
ziemnego

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC
Odzysk ciepła w poprzez koła
cieplne i zawrócenie ciepła do
ogrzania suszarek
Stosowanie wymienników ciepła

Ograniczanie oddziaływania
emisji na środowisko przy
wybieraniu odpowiednich
surowców

Stosowanie materiałów i
surowców do produkcji o niskiej
zawartości substancji
niebezpiecznych i mniejszej
uciążliwości dla środowiska.

Działania podejmowane przy
czyszczeniu maszyn i urządzeń.

W czasie czyszczenia wanien
procesowych kąpiele
przepompowywane będą do
zbiorników rezerwowych a
następnie z powrotem użyte w
procesie.

Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej
Zakład energię elektryczną, gaz ziemny oraz wodę pobierać będzie z sieci zewnętrznych na
podstawie umów z ich gestorami poprzez szczelne przyłącza doprowadzone do zakładu.
Energia cieplna dla potrzeb grzewczych i technologicznych, wytwarzana będzie we własnym
zakresie, w instalacjach do energetycznego spalania paliw.
Efektywna gospodarka energetyczna będzie realizowana na terenie zakładu poprzez:
•

szczelne układy przesyłowe mediów

•

wysokosprawne kotły grzewcze i palniki

•

racjonalne użytkowanie prądu

•

stosowanie energooszczędnych źródeł poboru prądu

•

efektywne i wysokosprawne prowadzenie procesów produkcyjnych bez zbędnych
przerw technologicznych, rozruchów i zatrzymań pracy instalacji

•

uzyskanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń oraz procesów technologicznych za
pomocą własnych wysokosprawnych urządzeń opalanych gazem ziemnym, co przy
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stosowanej technologii i na danym terenie należy uznać za rozwiązanie o najniższym
potencjale zagrożenia dla środowiska.
Metody efektywnej gospodarki energetycznej dla instalacji lakierni oraz porównanie z BAT
opisano w tabeli poniżej.
Tabela 135
Zestawienie projektowanych w lakierni metod efektywnej gospodarki energetycznej zgodnie
z wymogami BAT.
Spełnienie wymagań BAT przez
Dokument referencyjny
Wymagania BAT
instalację IPPC
„Reference Document on

Odzysk ciepła poprzez

Best Available Techniques

zainstalowanie w kabinach

on Surface Treatment

lakierniczych kół cieplnych

Using Organic Solvents”

Powtórne wykorzystanie

August

energii.

2007,.(Zintegrowane

Stosowanie wymienników ciepła.

zanieczyszczeniom i ich
dostępne techniki dla
obróbki powierzchniowej
przy użyciu

wykorzystywane do
podgrzewania suszarek.

zapobieganie

kontrola – najlepsze

Ciepło odzyskane

Wprowadzenie metod

Bieżąca kontrola takich mediów

zarządzania energią.

jak: sprężone powietrze, energia
elektryczna, gaz, ciepła woda.

rozpuszczalników

Powołanie grupy roboczej ds.

organicznych. Sierpień

oszczędności energią .

2007”

Analiza zużyć i wprowadzanie
środków zaradczych
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Dokument referencyjny

„Najlepsze Dostępne
techniki (BAT). Wytyczne
dla powierzchniowej

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

Stosowanie paliw o jak

Ciepło do ogrzewania

najmniejszym potencjale

pomieszczeń oraz procesu

niszczenia warstwy

technologicznego uzyskane

ozonowej.

będzie za pomocą własnych
wysokosprawnych urządzeń

obróbki metali i tworzyw

opalanych gazem ziemnym. Przy

sztucznych. Aktualizacja

stosowanej technologii i na

styczeń 2009. Opracowany

danym terenie jest to paliwo o

przez pracowników

najniższym potencjale zagrożenia

Instytutu Mechaniki

dla środowiska.

Precyzyjnej w Warszawie
na zlecenie ministerstwa
Ochrony Środowiska”

Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi
Na terenie całego zakładu będą funkcjonowały zorganizowane miejsca magazynowania
substancji chemicznych. Będą to wydzielone i zabezpieczone obszary magazynowe lub
zbiorniki magazynowe podziemne i naziemne. Wszystkie zbiorniki i pojemniki magazynowe
będą dedykowane dla konkretnych substancji i będą wykonane jako: chemoodporne, jedno
lub dwupłaszczowe, alternatywnie posadowione w specjalnych wychwytowych wannach w
zależności od rodzaju substancji i miejsca magazynowania. Część substancji będzie
magazynowana w zwrotnych, fabrycznych pojemnikach wielorazowych.
Na terenie zakładu wprowadzone zostaną specjalistyczne instrukcje których stosowanie przez
pracowników zapewni bezpieczną gospodarkę substancjami niebezpiecznymi. Wszyscy
nowozatrudnieni pracownicy, przed przystąpieniem po pracy i podjęciem obowiązków
służbowych, będą przechodzić szkolenie BHP, szkolenie z zakresu ochrony środowiska i
szkolenie

stanowiskowe.

Pracownicy

mogą

wykonywać

pracę

po

odpowiednim
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przygotowaniu i przeszkoleniu Każdy pracownik obsługujący urządzenie lub instalację z
substancjami

niebezpiecznymi

czy

obsługujący

środki

transportu

z

substancjami

niebezpiecznymi zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z instrukcją eksploatacji
(obsługi). Dodatkowo zostaną wydane i rozpowszechnione w formie książeczek materiały
dydaktyczne w zakresie BHP i Ppoż zawierające elementy ochrony środowiska.
Wszystkie zbiorniki magazynowe paliw i materiałów ciekłych zapalnych będą zlokalizowane
zgodnie z zapisami:
•

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.)

•

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie dozoru
technicznego,

jakim

powinny

odpowiadać

zbiorniki

bezciśnieniowe

i

niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
(Dz. U. Nr 113, poz. 1211 ze zm.).
Projekt budowlany uwzględnia zapisy powyższych rozporządzeń.
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Tabela 136
Zestawienie projektowanych w instalacji lakierni metod bezpiecznej gospodarki substancjami
niebezpiecznymi zgodnie z wymogami BAT
Dokument
Spełnienie wymagań BAT przez
Wymagania BAT
referencyjny
instalację IPPC
„Reference

Substancje i mieszaniny

Document on Best

magazynowane będą w opisanych i

Available

przeznaczonych do tego miejscach.

Techniques on

W miejscach przechowywania i w

Surface Treatment
Using Organic
Solvents” August

Bezpieczne magazynowanie
substancji i mieszanin.

całej lakierni znajduje się posadzka
chemoodporna. Na stanowiskach
pracy znajdują się listy substancji

2007,.(Zintegrowane

potrzebne dla jednej zmiany. W

zapobieganie

miejscu magazynowania znajdują

zanieczyszczeniom i

się spisy substancji oraz karty

ich kontrola –

informacji o substancji

najlepsze dostępne

Transport samochodowy,

techniki dla obróbki
powierzchniowej
przy użyciu
rozpuszczalników
organicznych.

zewnętrzny z dopuszczeniem ADR
Zapewnienie bezpiecznego dla kontrolowany przez doradcę ds.
ludzi i środowiska transportu

ADR zatrudnionego przez zakład.

substancji i mieszanin.

Transport wewnętrzny za pomocą
wózków widłowych przez osoby

Sierpień 2007”

„Najlepsze Dostępne
techniki (BAT).
Wytyczne dla
powierzchniowej

przeszkolone w zakresie ADR

Zapewnienie bezpiecznego dla
ludzi i środowiska
przeładunku substancji i
mieszanin.

Miejsca przeładunkowe
wyposażone w chemoodporną,
szczelną nawierzchnię ze
zbiornikiem zamykanym na czas
przeładunku.
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Dokument
referencyjny

Wymagania BAT

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC

obróbki metali i

Kontrola wszystkich stosowanych i

tworzyw sztucznych.

wprowadzanych substancji i

Aktualizacja styczeń

mieszanin na zgodność z przepisami

2009. Opracowany

Rozporządzenia REACH. Szkolenie

przez pracowników

wszystkich pracowników w zakresie

Instytutu Mechaniki

Zapewnienie bezpieczeństwa

bezpiecznego stosowania substancji

Precyzyjnej w

chemicznego w VWP.

i preparatów.

Warszawie na

Powołanie Grupy Prewencji

zlecenie

Przeciwpożarowej, która ma za

ministerstwa

zadanie reagowanie w przypadku

Ochrony

drobnych wycieków.

Środowiska”

Podłoga lakierni zaprojektowana
jako chemoodporna wanna
wychwytowa z możliwością
odpompowania ewentualnych
wycieków specjalnymi wozami
asenizacyjnymi i wywóz do
Stosowanie wodoszczelnych

instalacji zewnętrznych gdzie

podłóg i odpornych

zostaną poddane przetworzeniu.

chemicznie.

Miejsca przechowywania substancji
i mieszanin tam gdzie jest to
wymagane zabezpieczone będą np.
w posadzki chemoodporne, wanny
wychwytowe, szafy do
przechowywania substancji o
odporności ogniowej 90 minut.
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Dokument
referencyjny

Wymagania BAT

Bezpieczne magazynowanie i
postępowanie z
niebezpiecznymi odpadami,
które są łatwopalne lub które
mogą spowodować skażenie
gleby lub wody.

Spełnienie wymagań BAT przez
instalację IPPC
Na terenie lakierni wydzielone będą
miejsca tymczasowego
przechowywania odpadów. Miejsca
te wyposażone będą w posadzkę
chemoodporną i zabezpieczone
przed przedostaniem się odpadów
do wód i do ziemi.

Projektowana lakiernia będzie spełniała najlepsze dostępne techniki opisane w:
•

„Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using
Organic Solvents” August 2007,.(Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola – najlepsze dostępne techniki dla obróbki powierzchniowej przy użyciu
rozpuszczalników organicznych. Sierpień 2007)

•

Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności
podlegającej Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa
1999/13/WE). Wytyczne 6 – część 2: Pokrywanie pojazdów (duże serie nowych
samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i dostawczych oraz kabin
samochodów ciężarowych). Komisja Europejska. 2008 rok.

•

Najlepsze Dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i
tworzyw sztucznych. Aktualizacja styczeń 2009. Opracowany przez pracowników
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie na zlecenie ministerstwa Ochrony
Środowiska.

Dla instalacji energetycznego spalania paliw z uwagi na ich charakter (nagrzewnice,
promienniki, centrale, 3 kotły o mocy 6 MW każdy) dokonano analizy spłonienia BAT w
zakresie uciążliwości dla powietrza jako zasadniczego komponentu środowiska. Analizę
wykonano w oparciu o:
•

Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants Dokument Referencyjny BAT dla dużych instalacji spalania paliw
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•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w
sprawie emisji przemysłowych.

W pozostałych zakresach i komponentach środowiska instalacje energetycznego spalania
paliw odnoszą się do uwag i zapisów dotyczących całego zakładu i metod ograniczania jego
uciążliwości dla środowiska.
Rozwiązania technologiczne w lakierni charakteryzują się wysokim standardem, na
światowym poziomie – także w zakresie ochrony środowiska. W szczególności to:
•

prowadzenie procesów wstępnej obróbki chemicznej (VBH) oraz kataforetycznego
lakierowania (KTL) w obudowanych agregatach, przy zapewnieniu oszczędnej
gospodarki wodą i materiałami chemicznymi (zamknięte obiegi wody, filtrowanie,
płukanie kaskadowe, wstępne podczyszczanie ścieków) oraz energią

•

zastosowanie wodorozcieńczalnych farb w procesach lakierowania podkładowego
(KTL), międzywarstwy wypełniającej (Füllera), i bazowego (BC) z utrzymaniem
tylko jednej (zewnętrznej) warstwy lakieru transparentnego (CC), w którym
stosowane są rozcieńczalniki organiczne

•

centralne przygotowywanie podstawowych materiałów lakierniczych w mieszalni
farb, a następnie przepompowywanie ich bezpośrednio do miejsc aplikacji – przy
stosowaniu układów zamkniętych

•

prowadzenie procesów lakierowania w wentylowanych kabinach lakierniczych, w
sposób zapewniający strefowanie poszczególnych faz procesu z odpowiednio
zorganizowaną, rozdzielczą wentylacją

•

stosowanie w procesach aplikacji lakieru głównie urządzeń elektrostatycznych o
wysokim współczynniku wykorzystania materiału (współczynnik 35% oszczędności
w stosunku do metody pneumatycznej; źródło Grażyna Sobierajska „Lakiernictwo
samochodowe”), działających na zasadzie wysokosprawnego rozpylenia cząstek
lakieru oraz precyzyjnie ukierunkowanego strumienia na lakierowane karoserie – z
możliwie maksymalnym ograniczeniem natrysku ręcznego przy użyciu sprężonego
powietrza (współczynnik 0,6 wykorzystania materiału dla metody pneumatycznej wg
„Problemy z korozją” Andrzej Chmielewski)

•

prowadzenie procesów suszenia (utwardzania) lakierów w przejezdnych tunelach,
pomiędzy poszczególnymi etapami procesu (KTL, UBS, suszarki poszczególnych
warstw lakieru), przy użyciu ciepła z palników na gaz ziemny. Uwolnione w procesie
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suszenia substancje lotne z suszarek KTL, PVC, warstwy wypełniającej, warstw
wierzchnich i kabin CC odprowadzone będą do dopalaczy termicznych z wtórnym
wykorzystaniem pozyskiwanego w trakcie spalania ciepła
•

rekuperacja ciepła - zastosowanie kół cieplnych które wykorzystują ciepło z
odprowadzanego powietrza zużytego do podgrzewania powietrza świeżego tłoczonego
do układów wentylacyjnych

•

wtórny odzysk i zawrót ciepła z dopalaczy do ogrzewania suszarek

•

podczyszczanie ścieków z wszystkich procesów lakierniczych w podczyszczalni
ścieków technologicznych,

•

zasilanie urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wyłącznie gazem.

Koncern samochodowy Volkswagen jako jeden z wiodących liderów branży motoryzacyjnej,
realizuje w swoich zakładach najnowocześniejsze z dostępnych technologie, poszukując
ciągle najkorzystniejszych rozwiązań, w tym i rozwiązań bardziej ekologicznych. W
przypadku pojawienia się nowych możliwości w sposobie ograniczania emisji do środowiska,
mogą one zostać wdrożone również na terenie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter
we Wrześni tam, gdzie będzie to możliwe technologicznie i uzasadnione ekonomicznie.
W lakierni, stosowane będą techniki, technologie i urządzenia prezentujące wysoki, światowy
poziom w zakresie ochrony środowiska. W dużej mierze jest to związane ze stosowaniem
oszczędnych metod natrysku, układów do redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska,
materiałów niskoemisyjnych oraz rozwiązań oszczędzających energię.

26. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium Polski w
znacznej odległości od granic państwa. Najmniejsza odległość od granicy kraju wynosi ok.
190 km. Lokalizacja planowanej inwestycji całkowicie wyklucza możliwość oddziaływania
na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i
ewentualnej likwidacji. Wypracowane technologie na terenie projektowanego zakładu między
innymi na terenie pilothali mogą podlegać przemieszczeniom trans granicznym pomiędzy
oddziałami VW co jest jak najbardziej pożądanym i wskazanym zjawiskiem w dziedzinie
rozwoju motoryzacji służącym ochronie środowiska w skali globalnej. Przewiduje się, że w
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przyszłości wybrane rodzaje odpadów mogą podlegać transgranicznemu przemieszeniu do
instalacji mogących je bardziej efektywnie i racjonalnie poddać przetworzeniu niż instalacje
lokalne co pozostanie z pozytywnym skutkiem dla ochrony środowiska.
W aspekcie pozytywnych wpływów transgranicznych należy podkreślić także fakt iż
produkowane samochody VW Crafter nowej generacji na terenie projektowanej fabryk będą
obecne na drogach całej Europy i nie tylko.

27. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013, poz.
1232 tekst jednolity ze zmianami) dopuszcza tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania
dla

oczyszczalni

ścieków,

składowiska

odpadów

komunalnych,

kompostowni,

trasy

komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radio-komunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej Dla pozostałych inwestycji należy zastosować takie

rozwiązania techniczne i technologiczne które pozwolą na minimalizację i ograniczenie ich
wpływu na środowisko do granic własnych zajmowanego terenu, do którego tytuł prawny
posiada Inwestor.
Zastosowanie opisanych w niniejszym raporcie rozwiązań technicznych i organizacyjnych na
terenie zakładu umożliwi dotrzymanie standardów jakości środowiska i zabezpieczy je przed
ujemnym oddziaływaniem inwestycji poza terenem do którego właściciel dysponuje tytułem
prawnym.

Lokalizacja

inwestycji

oraz

zasięg

jej

oddziaływania

wynikający

z przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo – gazowych
wprowadzanych do powietrza, zgodnie z art. 141 i 144 Prawa Ochrony Środowiska, nie
powoduje przekroczeń standardów emisyjnych, ani też nie powoduje przekroczeń standardów
jakości środowiska poza terenem przedmiotowego przedsięwzięcia, do którego zarządzający
ma tytuł prawny.
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28. WSKAZANIE WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA
ŚRODOWISKA ORAZ UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU
PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Etap projektowy Budowy Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni
został

poprzedzony

licznymi

wielomiesięcznymi

analizami

wariantów

inwestycji

prowadzonymi przez VW w zakresie lokalizacji, planu zagospodarowania terenu zakładu i
doboru technologii. We wszystkich aspektach przyjęto do realizacji warianty oparte o analizę
wpływu na środowisko i rachunek ekonomicznym stawiając ochronę środowiska jako
nadrzędny cel. Przy analizie dobru wariantów technologii brano pod uwagę wytyczne
najlepszej dostępnej techniki a porównanie z nimi zawarto w niniejszym raporcie.
Korzystnym dla środowiska jest sam wariant podjęcia realizacji fabryki dla budowy w
nowoczesnych technologiach nowoczesnych samochodów. W rozdziale 9 przedstawiono
analizę proponowanych wariantów w odniesieniu do różnych etapów procesu produkcyjnego,
planu zagospodarowania terenu i zaopatrzenia w media.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Wariant proponowany ostatecznie przez wnioskodawcę został przedstawiony w niniejszym
raporcie. Wybudowana fabryka będzie spełniała najwyższe standardy ochrony środowiska.
Przy projektowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia, w szczególności przy doborze i
prowadzeniu operacji przygotowania, malowania i suszenia uwzględniono konieczność
ograniczenia zużycia energii. Wprowadzane technologie związane z np. pełną automatyzacją
kabin przyczynią się do systematycznego obniżenia zużycia materiałów lakierniczych i w
konsekwencji emisji do powietrza. Ponadto zastosowana technologia przyczyni się do
ograniczenia zużycia surowców oraz ilości wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie
sprawności nanoszenia materiału lakierniczego.
Racjonalny wariant alternatywny
Nie przewiduje się przyjęcia wariantu alternatywnego do realizacji. W rozdziale 9
przedstawiono

opcjonalne

rozwiązania alternatywne. Technologia przewidziana

do

zastosowania w Zakładzie jest technologią sprawdzoną w Zakładach Grupy Volkswagen i
cechuje się bardzo wysoko rozwiniętymi rozwiązaniami zabezpieczającymi środowisko przed
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ewentualnym

negatywnym

oddziaływaniem.

Z

uwagi

na

powyższe

rozwiązania

zaproponowane przez Wnioskodawcę z punktu widzenia proponowanej technologii oraz
uwarunkowań lokalnych należy uznać za najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony
środowiska, a także estetyki, ergonomii i organizacji funkcjonowania obiektów. Wobec
powyższego brak jest racjonalnego wariantu alternatywnego, który byłby, co najmniej
porównywalnie bezpieczny dla środowiska, nowoczesny i zapewniający osiągnięcie
najwyższych standardów Volkswagen niż wariant proponowany przez Wnioskodawcę.
Wariant inwestycyjny wybrany przez Wnioskodawcę uwzględnia konieczność obniżenia
zużycia energii, wody oraz obniżenia zużycia surowców (np. materiałów lakierniczych),
emisji do powietrza oraz emisji odpadów.
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant wybrany przez Inwestora,
polegający na realizacji przedsięwzięcia „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji
Crafter we Wrześni” zgodnie z przyjętymi założeniami technicznymi i technicznymi
gwarantującymi ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja
planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan
powietrza atmosferycznego oraz przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy
terenów chronionych akustycznie. Wytwarzane w związku z eksploatacją planowanego
przedsięwzięcia ilości ścieków przemysłowych odprowadzone zostaną po podczyszczeniu z
wybranych obszarów do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ilości wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne są podyktowane prowadzonymi procesami
produkcyjnymi. Zużycie surowców oraz mediów, w tym prądu, wody oraz gazu ziemnego
ograniczone zostanie do niezbędnego minimum.
Projektowany, proponowany na bazie analiz przez Wnioskodawcę i poddany ocenie w
raporcie, wariant realizacji przedsięwzięcia jest najkorzystniejszym z punktu widzenia
ochrony środowiska, jak i technologii z uwagi na:
•

racjonalne zagospodarowanie terenu umożliwiające sprawne funkcjonowanie zakładu,
powiązanie linii technologicznych i minimalizację transportu wewnętrznego

•

prowadzenie procesów technologicznych niskoemisyjnych przy jednoczesnej redukcji
emisji zanieczyszczeń do środowiska na terenie zakładu

•

przyszłego rozwoju zakładu
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•

kompromisu przy lokalizacji obiektów, kosztów budowy i eksploatacji

•

bezpieczeństwo w ruchu na drogach publicznych przez rozdzielnie transportu
osobowego i towarowego na dwie główne bramy wjazdowe

•

minimalny wpływ na środowisko

•

możliwy przyszły rozwój zakładu.

Należy także wyraźnie podkreślić że realizacja projektowanej inwestycji jest jednym z
najkorzystniejszych wariantów dla lokalnego rynku pracy, oraz prestiżu kraju i regionu na
mapie motoryzacyjnej Europy.

29. MONITORING PRACY INSTALACJI
Monitoring ilości wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu
widzenia środowiska
Monitoring stosowanych na terenie zakładu materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu
widzenia środowiska prowadzony będzie w ramach wdrożonego w zakładzie systemu
środowiskowego wg normy ISO 14001. Wszystkie stosowane na terenie zakładu materiały,
surowce i paliwa zostaną przed uruchomieniem zakładu zidentyfikowane, zarejestrowane i
opisane a następnie w formie tabel udostępnione pracownikom. Ilościowe zużycie głównych
materiałów, surowców i paliw rejestrowane będzie w układzie miesięcznym przez dział
ochrony środowiska. Pozostałe materiały rejestrowane będą w układzie półrocznym. Dane te
analizowane będą na zgodność z obowiązującymi posiadanymi przez zakłada pozwoleniami
środowiskowymi oraz na zgodność z rozporządzeniami RECH i CLP.
Nowe materiały i surowce wprowadzane na teren zakładu kontrolowane będą w ramach
Systemu

Zarządzania

Środowiskowego

(obowiązywać

będzie

procedura

kontroli

wprowadzania na teren zakładu) przez następujące działy: ochronę środowiska, BHP, służbę
zdrowia, ppoż. oraz logistykę. Kontrola substancji polega na ocenie zagrożeń dla zdrowia i
życia ludzi oraz środowiska przy stosowanej technologii i deklarowanym przez producenta
składzie oraz właściwościach fizykochemicznych.
Monitoring stosowanych na terenie zakładu materiałów, surowców i paliw pozwoli na:
•

wykrywanie i eliminowanie nadmiernego i nieracjonalnego zużycia paliw i energii
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•

eliminacji z procesu produkcyjnego substancji niedozwolonych do stosowania

•

uzyskanie informacji o zużyciu paliw i energii w przeszłości

•

wyznaczenie

podstawowej

charakterystyki

energetycznej

procesu

w

celu

umożliwienia przewidywania zużycia paliw i energii w przyszłości
•

bieżące kontrolowanie różnicy pomiędzy rzeczywistym a przewidywanym ich
zużyciem.

Zakres monitoringu procesów technologicznych
Zakres

monitoringu

procesów

technologicznych

będzie

określony

w

instrukcjach

technologicznych procesowych i aparaturowych i w instrukcjach stanowiskowych.
Monitoring procesów technologicznych obejmował będzie kontrole zużycia maszyn i ich
części, kontrole częstotliwości przeglądów maszyn i urządzeń. Ponadto ten monitoring
obejmował będzie kontrolę prawidłowości produkcji pojazdów.
Monitoring emisji do powietrza
Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5 Prawa ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.0.1232) prowadzący
instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga
pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej
instalacji.
Obowiązek, o którym mowa powyżej, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od
zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do
wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin.
Obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji i przedstawiania ich
wyników wynika natomiast z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.11.2008 w
sprawie wymagań z zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291), oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z
eksploatacją instalacji lub urządzenia, i innych danych oraz terminów i sposobów ich
prezentacji (Dz.U.2008.215.1366).
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Zgodnie z § 7.1 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291) instalacja dla
której określone są standardy emisyjne (zgodnie z POŚ, art. 145, ust.1, pkt. 1) ma obowiązek
prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów LZO, jeżeli spełnienie wymagań
dotrzymania standardów emisyjnych wynikających z przepisów wymaga stosowania urządzeń
do redukcji LZO. Urządzenia takie są stosowane w projektowanej instalacji lakierni.
Ciągły pomiar emisji LZO prowadzi się dla emitora, z którego są wprowadzane do powietrza
LZO w ilości nie mniejszej niż średnio 10 kg/h w przeliczeniu na węgiel organiczny (§ 7.3
Dz.U.2008.206.1291).
Pomiar okresowy LZO prowadzi się jeden raz do roku na emitorach, z których są
wprowadzane do powietrza LZO średnio do 10 kg/h w przeliczeniu na węgiel organiczny (§
7.4 i 7.5, Dz.U.2008.206.1291).
Średnią całkowitego roczną wielkość emisji całkowitego węgla organicznego ustala się na
podstawie emisji lub bilansu masy LZO dla całej instalacji (§ 7.6, Dz.U.2008.206.1291).
Dla analizowanej instalacji lakiernia zgodnie art. 145, ust.1, pkt. 1 POŚ zostały określone
standardy emisyjne, które w sposób jednoznaczny charakteryzują pracę tego typu instalacji.
Na terenie lakierni zainstalowane będą urządzenia do redukcji LZO (dopalacze termiczne) w
ciągu technologicznym suszarki KTL, suszarki PVC, suszarki międzywarstwy wypełniającej
Füllera, suszarki wierzchnich 1 i 2 i kabin warstw CC.
Emisja z kabin międzywarstwy wypełniającej, linii BC 1, 2 i CC 1, 2 następować będzie
trzyprzewodowym centralny kominem instalacji lakierni – Emitor E-3.1 (E-3.1.1., E-3.1.2 i
E-3.1.3). Z uwagi na ilości wprowadzanych LZO przekraczające w tym emitorze 10 kg/h
LZO w przeliczeniu na węgiel organiczny zainstalować na nim należy ciągły monitoring w
zakresie emisji LZO, metodą detekcji płomieniowo–jonizacyjnej.
W związku z powyższym dla instalacji lakierni (instalacji IPPC) proponuje się prowadzenie
ciągłego monitoringu na emitorze E-3.1 w zakresie emisji LZO, metodą detekcji
płomieniowo–jonizacyjnej. Dla pozostałych emitorów LZO na terenie lakierni na których
zastosowano urządzenie do ich redukcji należy prowadzić monitoring jeden raz w roku.
Ponadto należy wykonywać 1 raz do roku bilansu średniej, rocznej wielkość zużycia lotnych
związków organicznych w odniseniu do powierzchni polakierowanych samochodów i ich
masy celem sprawdzenia standardu LZO dla całej instalacji lakierni.
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Do celów pomiarowych może zostać zainstalowany na przykład system pomiaru emisji OMC
ENVAG. Powyższy system monitoringu emisji składa się z następujących modułów:
•

układu poboru próbki z filtrem grzanym,

•

analizatora gazów,

•

układu pomiarów referencyjnych (przepływ spalin, ciśnienie, temperatura),

•

koncentratora i komputerów zbierających i przetwarzających dane o systemie,

•

układu elektrycznego systemu oraz szafy pomiarowej i kontenera.

W związku art. 224 ust. 4 POŚ (t.j. Dz.U.2013.1232) nie wnioskuje się o wykonywanie
dodatkowych (innych niż określony standard ) pomiarów gazów i pyłów emitowanych do
powietrza z procesów technologicznych z których następuje emisja LZO.
Na terenie zakładu zainstalowane będą źródła spalania paliw o łącznej mocy 96,95 MW
(~107,72 MWt), w tym energetyczne spalanie paliw 51,80 MW (~57,6 MWt) i spalanie
w palnikach technologicznych 45,15 MW (~50,17 MWt).
Zgodnie z § 2.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.11.2008 w sprawie wymagań z
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz.U.2008.206.1291) okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji
spalania paliw, do których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
spalania paliw zwanych dalej „instalacjami energetycznego spalania paliw” oraz „instalacji
energetycznego spalania paliw”, których eksploatacja wymaga pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie ww. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia
2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), na terenie
projektowanego zakładu źródłami spalającymi paliwa wymagającymi prowadzenia pomiarów
okresowych będą trzy kotły o mocy Q=6,0 MW każdy podłączone do trzyprzewodowego
emitora E-1 oraz nagrzewnice gazowe, których moc termiczna jest wyższa od 1,0 MWt.
Zgodnie z § 2.7. pomiary okresowe wykonuje się dwukrotnie w roku, raz w sezonie
zimowym (październik-marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień - wrzesień);
W celu przeprowadzenia pomiarów wstępnych, a później pomiarów okresowych wszystkie
emitory podlegające wymogowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza należy wyposażyć w stanowiska pomiarowe usytuowane zgodnie z normą PN-Z04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i
strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”
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Przekrój pomiarowy powinien być usytuowany na przewodzie kominowym lub
wentylacyjnym, na odcinku prostym, (najlepiej odcinku pionowym). Odcinek prosty, bez
zaburzeń przepływu (kolana, łuki, przewężenia itp.) przed przekrojem pomiarowym powinien
mieć długość większą lub równą 5 x Dh (Dh - średnica hydrauliczna przewodu
wentylacyjnego). Odcinek prosty, bez zaburzeń za przekrojem pomiarowym powinien być
równy lub większy od 2 x Dh.
W przekroju pomiarowym powinny być umieszczone dwa króćce pomiarowe z gwintem
M64x4, zlokalizowane na obwodzie pod kątem 90°.
Sprawozdanie z wykonanych pomiarów wstępnych, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz
terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366) należy przedłożyć właściwemu
organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w
ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.
Sprawozdanie z pomiarów ciągłych, zgodnie z §7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w
związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów
ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366) powinien przedłożyć właściwemu organowi ochrony
środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 30 dni od dnia
zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane — za I półrocze oraz w terminie
do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały
wykonane — za rok kalendarzowy.
Sprawozdanie z pomiarów okresowych, zgodnie z §7 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz
terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366) powinien przedłożyć
właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.

450

Tabela 137
Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza.
Nazwa
substancji
lub Jednostka
Metodyka referencyjna
Lp.
parametru
miary
1.
Pył ogółem
mg / m3 Grawimetryczna
2.
Absorpcja promieniowania IR lub UV, lub
3
SO2
mg / m
inna metoda optyczna2), lub inna metoda
zgodna z normą PN-EN 14791
3.
Chemiluminescencyjna
lub
absorpcja
NOx (przeliczone na NO2)
mg / m3 promieniowania IR, lub inna metoda
optyczna
4.
CO
mg / m3 Absorpcja promieniowania IR
5.
Paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub
O2
%
elektrochemiczna gwarantująca niepewność
pomiaru nie gorszą niż ± 0,4 % objętości O2
6.
Prędkość przepływu spalin
m/s
3), 4)
lub ciśnienie dynamiczne
Pa
spalin
5)
7.
Temperatura spalin
K
8.
Ciśnienie statyczne lub
6)
Pa
bezwzględne spalin
9.
Wilgotność bezwzględna
% obj.
3), 7)
gazów odlotowych lub
kg/kg
stopień zawilżenia gazu X
10. LZO
oznaczając
całkowity
węgiel organiczny - w
Metoda ciągłej detekcji płomieniowomg/m3
przypadku instalacji, dla
jonizacyjnej,
których określono standard
emisyjny S1
11. LZO
oznaczając
całkowity
węgiel organiczny - w
przypadku instalacji, dla
których określono standard
emisyjny S4, oraz instalacji
metodą chromatograficzną lub metodą
mg/m3
powlekania
nowych
ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej,
pojazdów,
których
zdolność
produkcyjna
wymaga zużycia nie mniej
niż 15 Mg LZO w ciągu
roku
Objaśnienia:

IR - promieniowanie podczerwone,
1)

pomiary emisji pyłu nie są wymagane dla instalacji turbin gazowych opalanych gazem ziemnym lub gazem

ciekłym,
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2)

metody optyczne pomiaru SO2obejmują metodę fluorescencyjną w obszarze ultrafioletu,

3)

pomiary parametrów mogą być wykonywane dowolnymi metodami gwarantującymi niepewność pomiaru

mniejszą niż 10 %,
4)

w przypadku braku możliwości technicznych lub metrologicznych wykonania okresowego pomiaru prędkości

przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin dopuszcza się odstępstwa od prowadzenia pomiarów
prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin oraz wyznaczanie strumienia objętości spalin
metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej niż 10 %,
5)

dowolna metoda gwarantująca niepewność pomiaru ±5 K,

6)

dowolna metoda gwarantująca niepewność pomiaru ± 10 Pa,

7)

dopuszcza się odstępstwa od prowadzenia pomiarów wilgotności bezwzględnej lub stopnia zawilżenia oraz ich

wyznaczanie metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej niż 10 %.

Monitoring hałasu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) w związku z eksploatacją na terenie zakładu
instalacji IPPC (lakiernia i źródła energetycznego spalania paliw) w jego rejonie użytkownik
będzie zobowiązany do pomiarów wielkości emisji hałasu do środowiska raz na 2 lata. Jako
miejsce pomiarowe proponuje się przyjąć punkty obliczeniowe z raportu oznaczone: W2, W4,
W6, W7 i W8, w rejonie najbliższych terenów podgalających ochronie akustycznej.
W powyższych punktach należy prowadzić w porze dziennej i nocnej raz na 2 lata pomiary
wielkości hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji IPPC.
Wyniki pomiarów należy przekazywać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, i innych danych oraz
terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Monitoring ilości ujmowanej wody
Monitoring ilości pobieranej wody z gminnej sieci wodociągowej prowadzony będzie w
oparciu o wodomierz główny zainstalowany na przyłączu sieci wodociągowej gminnej.
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Monitoring ścieków
Ilość odprowadzanych ścieków będzie monitorowana przepływomierzem zamontowanym na
sieci kanalizacji sanitarno – przemysłowej na terenie zakładu przed wprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej gminnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) pobór próbek ścieków
przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 1 i
2 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez
dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał (dla substancji z zał. 1) i co
pół roku (dla substancji z zał. 2) w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
Miejsce reprezentatywne należy wyznaczyć w operacie wodnoprawnym na odprowadzenie
tych ścieków do kanalizacji sanitarnej gminnej. Proponuje się monitoring ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej gminnej prowadzić cztery razy w roku w odstępach
kwartalnych w zakresie zawartości kadmu i dwa razy w roku w odstępach półrocznych w
zakresie: związki azotu (azot amonowy, azot azotynowy), fosfor ogólny, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni,
węglowodory ropopochodne, detergenty anionowe. Spełnienie dopuszczalnych wartości
winno zostać ustalone w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej
z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w
odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego i odbiornika ścieków deszczowych z
kanalizacji gminnej do której będą wprowadzane ścieki deszczowe z terenu zakładu, oraz
celem kontroli sprawności działania urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe Inwestor
będzie 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, dokonywał badania zawartości
zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w ściekach deszczowych wprowadzanych do
kanalizacji gminnej.

Monitoring gospodarki odpadami
Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na
bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencja
winna być prowadzona z zastosowaniem następujących dokumentów:

453

•

kart ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie

•

kart przekazania odpadu których wzory zostały określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673).

Zgodnie z określonymi tam wymogami konieczne jest rejestrowanie w układzie miesięcznym
ilości odpadów wytworzonych i sposobu gospodarowania nimi, a także rejestrowanie każdej
partii odpadów przekazanych innemu posiadaczowi.
Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowywać należy przez okres 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
Zgodnie z ustawą o odpadach wytwarzający odpady zobowiązany jest do sporządzenia na
formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach
gospodarowania nimi, które przekazuje się Marszałkowi Województwa właściwemu ze
względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy. Wzór formularza określony został w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U.
z 2010 nr 249, poz. 1674).
Monitoring jakości gleb
Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2013 r. poz. 1232, tekst jednolity ze zmianami) powierzchnia ziemi podlega ochronie poprzez
zapewnienie jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:
•

racjonalne gospodarowanie

•

zachowanie wartości przyrodniczych

•

zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania

•

ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania

•

utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów

•

doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, jeżeli
nie są one dotrzymane

•

zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych.

454

Obowiązek monitoringu jakości gleb może zostać nałożony w trybie ustawy z 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r. poz. 210, tekst
jednolity). Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi
organ ochrony środowiska może w drodze decyzji nałożyć na władającego powierzchnią
ziemi obowiązek do rekultywacji, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w
glebie lub ziemi. Obecnie brak jest podstaw do określenia zakresu i sposobu realizacji
monitoringu gleb.

Monitoring wód podziemnych
Projektowany zakład może stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych
poziomu gruntowego dlatego też zaleca się w jego rejonie wdrożenie sieci monitoringu
lokalnego wód podziemnych tego poziomu.
Szczegółowa lokalizacja i głębokość piezometrów zostanie wyznaczona w dokumentacji
hydrogeologicznej

obecnie

opracowywanej

dla

terenu

zakładu.

Po

zatwierdzeniu

dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostanie opracowany projekt
robót geologicznych dla wdrożenia sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych a po jego
zatwierdzeniu w końcowej fazie budowy piezometry zostaną zainstalowane i przed oddaniem
do użytkowania zakładu będzie wykonana pierwsza seria badań.
Przewiduje się instalację piezometrów na dopływie wód gruntowych w rejon całego zakładu,
na ich odpływie z terenu zakładu, oraz w rejonie poszczególnych obiektów mogących
potencjalnie oddziaływać na wody podziemne, w tym głównie w rejonie projektowanej stacji
paliw i magazynu płynów technicznych i paliw, magazynu odpadów, lakierni, placu outbound
i bocznicy kolejowej. Wszystkie piezometry muszą być tak zlokalizowane aby zapewniały
kontrole stanu i jakości wód gruntowych na dopływie i odpływie a ich konstrukcja musi
zapewnić możliwość obserwacji wolnego produktu ropopochodnego na zwierciadle wód
gruntowych.
W

zainstalowanej

sieci

monitoringu

lokalnego

zaleca

się

prowadzenie

badań

monitoringowych w następującym zakresie:
a. dwa razy do roku:
- pomiar zwierciadła wody
- przepompowanie piezometrów
- badania organoleptyczne wody
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b. raz w roku
- pobór wody w celu przeprowadzenia badań jakościowych.
W ramach badań jakościowych proponuje się oznaczenie przynajmniej następujących
wskaźników:
•

pH, przewodność

•

zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni)

•

substancje ropopochodne

•

związki azotu, fosfor ogólny

•

Cl, SO4

•

K, Na, Ca, Mg

Lokalizacja piezometrów zostanie szczegółowo ustalona w dokumentacji hydrogeologicznej.
W chwili obecnej na terenie projektowanego zakładu funkcjonuje dziewięć otworów
obserwacyjnych, z których siedem zostało zafiltrowanych w obrębie poziomu wód
gruntowych - piasków nadlinowych i środglinowych (punkty obserwacyjne oznaczone jako:
P22, P23, P25, P26, P27, P29, P30), jeden w obrębie piasków wodnolodowcowych
międzyglinowych (punkt obserwacyjny oznaczony jako P24) oraz w obrębie sączeń w glinach
morenowych (punkt obserwacyjny P21). Otwory te służą do monitorowania stanu wód
podziemnych na etapie projektowym i wykonawczym. Stan jakości wód gruntowych przed
zainwestowaniem przedmiotowego terenu został już zbadany i opisany w niniejszym
raporcie. Dodatkowe badania jakości wód podziemnych zostaną wykonane na etapie
sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej.
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30. OPIS TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI, LUK W DANYCH I WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT
Podczas realizacji niniejszego opracowania zespół autorski korzystał z materiałów
dostarczonych przez Inwestora, WSAG, WSSE, zasobów literatury, zasobów archiwalnych
urzędów i instytucji, oraz własnych obserwacji i doświadczeń. Ponadto wykorzystano dane
WIOŚ dotyczące aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza i przeprowadzono pomiary
hałasu w środowisku. Nie napotkano na trudności i nie stwierdzono istotnych braków w
dostarczonych lub uzyskanych materiałach lub informacjach dotyczących środowiska.
Zdobyta wiedza na temat przedmiotowej inwestycji była wystarczająca do określenia
przewidywanych oddziaływań na środowisko na etapie przygotowywania wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do
pozwolenia na budowę.
Zaleca się aby na etapie tworzenia projektów wykonawczych i technologicznych – na etapie
budowy na bieżąco prowadzić analizy wpływu na klimat akustyczny i powietrze
atmosferyczne konkretnie dobranych urządzeń technologicznych na podstawie danych ich
producentów.

31. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Projektowana inwestycja realizowana będzie w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej "Invest Park", w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej. Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała na mocy Uchwały Nr
XXIX/347/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014r. Do Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest Park" przedmiotowe tereny zostały włączone na
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014r. poz.
572). Obszary te zostały stworzone z myślą o rozwoju gospodarczym Gminy Września a
także gmin ościennych, w tym między innymi z myślą o zapewnieniu okolicznej ludności
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dostępu do nowych miejsc pracy, poprawy warunków bezpieczeństwa np. poprzez
rozwiązania nowych układów drogowych i lokalizacji nowej placówki straży pożarnej, jak
również dostępu do obiektów oświaty i szkolnictwa w efekcie budowy centrum
szkoleniowego na terenie WSAG.
Akceptacja społeczna dla podejmowanych działań inwestycyjnych jest ściśle zależna od
zrozumienia zasad lokalizacji i funkcjonowania danego przedsięwzięcia, mechanizmów jego
oddziaływania na środowisko, w tym szczególnie na ludzi, metod oceny oddziaływania, a
także poczucia udziału w podejmowaniu decyzji. W przeszłości, na etapie sporządzania i
uzgadniania MZPP dla terenu WSAG nie ujawniły się zarzewia konfliktów społecznych, a
prowadzona przez Gminę Września polityka zapewnienia udziału społecznego w procedurach
administracyjnych nie zidentyfikowała protestów społecznych.
Realizacja projektowanej inwestycji pomimo jej znacznych rozmiarów nie ograniczy w żaden
sposób

możliwości

korzystania

z

sąsiadujących

terenów.

Nie

koliduje

także

z

funkcjonowaniem innych zakładów jak i terenów rolniczych, mieszkaniowych i użyteczności
publicznej. Inwestycja na obecnym etapie nie wymaga też żadnych wykupów i wywłaszczeń
mogących leżeć i podstaw konfliktów społecznych.
Oceniana inwestycja przy zastosowaniu najnowszych technologii uwzględnia ochronę
uzasadnionych interesów osób trzecich obejmując w szczególności :
•

zapewnienie

dostępu

do

dróg

publicznych

znacznie

zmodernizowanych

i

przebudowanych w związku z powstaniem WSAG
•

ochronę przed pozbawieniem :
o możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze środków łączności
o dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

•

ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne i promieniowanie

•

ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich gwarantuje przede wszystkim wykonanie
projektowanej inwestycji według najnowszych technologii i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.
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Nadmienia się, że Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z
2013 r. poz. 1232, tekst jednolity ze zmianami) wprowadziła udział społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.
Na podstawie tej Ustawy jak i Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tekst jednolity ze
zmianami) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
zobowiązany:
•

do podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie wniosku o wydanie tej decyzji oraz o możliwości składania uwag
i wniosków

•

rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.

Ponadto organ właściwy do wydania tej decyzji może przeprowadzić rozprawę
administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

32. ODDANIE ZAKŁADU DO UŻYTKOWANIA
I ANALIZA POREALIZACYJNA
Procedura oddania do użytkowania projektowanego zakładu będzie podlegać
wybranym przepisom Art. 76 i 147 ustawy Prawo ochrony środowiska:
„Art. 76. 1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub
instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymaga ochrony
środowiska, o których mowa w ust. 2.
2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych
środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub
decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze
środowiska;
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4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z
mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.
3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie
mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są
dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu
warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.
4. Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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, inwestor
jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym
terminie:
1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.
Art. 147. 1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych
pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody.
2. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów
wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii.
3. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, może być związany
z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo urządzenia.
4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja
wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości
emisji z tej instalacji.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od
zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do
wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin.
6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania
wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia
roku kalendarzowego, którego dotyczą.”
Przed oddaniem zakładu do użytkowania inwestor jest zobowiązany do:
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•

otrzymania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC – lakierni

•

otrzymania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC - źródeł
energetycznego spalania paliw

•

otrzymania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza dla pozostałych
instalacji

•

zgłoszenia do eksploatacji instalacji powodujących emisję do powietrza a nie
wymagających pozwolenia

•

otrzymania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

•

otrzymania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późniejszymi zmianami) do
kanalizacji gminnej

•

zgłoszenia do eksploatacji stacji elektromagnetycznych o napięciu znamionowym nie
niższym niż 110 kV.

Przed oddaniem zakładu do użytkowania należy także przeprowadzić pierwszą serię badań
monitoringowych w zaprojektowanej i oddanej do użytkowania sieci monitoringu lokalnego
wód podziemnych.
Powyższy układ pozwoleń i decyzja w zakresie korzystania ze środowiska wynika z faktu iż,
jak już wspominano do instalacji IPPC kwalifikowana jest projektowana lakiernia na terenie
zakładu i źródła energetycznego spalania paliw. W projektowanej spawalni następować
będzie zużycie środków czyszczących na bazie LZO w ilości mniejszej od 200 Mg rocznie
LZO (20 kg/h i 100 Mg/rok, w tym LZO 0,5 kg/h i 2,5 Mg/rok) tak więc instalacja ta nie jest
zaliczana do IPPC. Na wydziale montażu i wykańczania zużywane będą lakiery i środki
czyszczące na bazie LZO w ilości mniejszej od 200 Mg LZO rocznie (58,6 kg/h i 293 Mg/rok
przy zużyciu LZO 13,5 kg/h i 67,5 Mg/rok) co nie kwalifikuje tej instalacji do IPPC.
Podobnie też na Wydziale BUS zużycie środków czyszczących na bazie LZO rocznie
wyniesie 0,2 kg/h i 1 Mg/rok, a zużycie samych LZO będzie wynosiło 0,3 Mg/rok i 0,06 kg/h,
co nie kwalifikuje tej instalacji do IPPC. Nie kwalifikuje się także całej fabryki jako instalacji
IPPC mimo iż na 4 wydziałach łącznie zużywane są substancje na bazie LZO o łącznym
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zużyciu LZO ponad 150 kg/h i 200 Mg/rok gdyż rozwiązania techniczne i technologiczne
stwarzają możliwość prowadzenia niezależnego procesu produkcyjnego na każdej z tych
instalacji bez konieczności łączenia ich w jeden ciąg technologiczny, to znaczy:
wyprodukowana karoseria może trafić do lakierni w innym zakładzie a na teren
projektowanego zakładu może być dostarczona karoseria z innego zakładu do lakierowania.
Podobnie jest z wydziałem montażu. Polakierowane nadwozie nie musi trafić na montaż w
projektowanym zakładzie tylko do zakładu innego gdzie będzie montowane. Dlatego też do
instalacji IPPC w zakresie substancji zawierających LZO zaliczono wyłącznie projektowaną
lakiernię.
Wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje bezpośrednio
przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dlatego też nie ma praktycznych
możliwości przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed tym
etapem, gdyż nie będą dostępne żadne inne dane techniczne i technologiczne.
Uszczegółowienie wszystkich rozwiązań projektowych nastąpi w projektach wykonawczych
opracowywanych systematycznie na etapie realizacji robót budowlanych które są planowane
w okresie dwóch - trzech lat. Uszczegółowienie tych rozwiązań nie wpłynie na
ponadnormatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
Artykuł 82 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tekst jednolity ze zmianami) stanowi, że w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek
przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia.
Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz możliwości potencjalnego wpływu na
środowisko za zasadne uznaje się przedstawienie analizy porealziacyjnej w okresie 12
miesięcy od daty uruchomienia zakładu.
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33. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
33.1. Opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczy projektowanego
przedsięwzięcia „Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we
Wrześni” i stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
tekst jednolity ze zmianami).
Inwestorem jest:
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
ul. Warszawska 349
61-060 Poznań
33.2. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim,
powiecie wrzesińskim, w granicach gminy Września, na działkach o numerach
ewidencyjnych wymienionych w tabeli 1 raportu, w obrębach ewidencyjnych: Chocicza
Mała, Białężyce, Obłaczkowo, Grzymysławice. Całkowita powierzchnia terenu
przeznaczonego pod realizację inwestycji VW wynosi 220,4551 ha. Obecnie projektuje
się zajęcie fragmentu przedmiotowego terenu. Pozostały obszar, pozostawiony jako
niezainwestowany, stanowić będzie rezerwę pod przyszłą rozbudowę zakładu.
33.3. Inwestycja realizowana będzie w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej "Invest Park", w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała na mocy Uchwały Nr
XXIX/347/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014r. Do Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" przedmiotowe tereny zostały włączone
na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z
2014r. poz. 572).
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33.4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę.
33.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zmianami) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko projektowana inwestycja kwalifikowana jest z uwagi na:
•

budowę stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220
kV (§ 2, ust. 1, pkt 6 w/w rozporządzenia)

•

budowę instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych o całkowitej pojemności
wanien procesowych większej niż 30 m3 (§ 2, ust. 1, pkt 15 w/w rozporządzenia)

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z
cytowanym rozporządzeniem, projektowana inwestycja kwalifikowana jest z uwagi na:
•

budowę instalacji do spalania paliw w celu wytworzenia energii cieplnej o mocy
cieplnej nie mniejszej niż 25 MW (§ 3, ust. 1, pkt 4 w/w rozporządzenia)

•

budowę instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów, lub
produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych (§ 3, ust. 1, pkt 14 w/w
rozporządzenia)

•

budowę instalacji do produkcji lub montowania pojazdów (§ 3, ust. 1, pkt 17 w/w
rozporządzenia)

•

budowę instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub
mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z
wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego (§ 3, ust. 1, pkt 35 w/w rozporządzenia)

•

budowę instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych,
inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia, z wyłączeniem
instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw

464

domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3
oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3 (§ 3, ust. 1, pkt 36
w/w rozporządzenia)
•

budowę instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych,
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia, z wyłączeniem instalacji do
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych
z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych (§ 3,
ust. 1, pkt 37 w/w rozporządzenia)

•

zabudowę przemysłową, lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:1 ha,

przy czym przez powierzchnię

zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia (§ 3, ust. 1, pkt 52 w/w rozporządzenia)
•

budowę parkingów samochodowych lub zespołu parkingów wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, przy czym przez
powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni
zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego (§ 3, ust. 1, pkt 56 w/w
rozporządzenia)

•

przebudowę linii kolejowej nr 281 i budowę bocznicy kolejowej z co najmniej jednym
torem kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 58 w/w
rozporządzenia)

•

budowę dróg wewnątrzzakładowych o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 60 w/w rozporządzenia)

•

budowę

sieci

kanalizacyjnych

wewnątrzzakładowych

o

całkowitej

długości

przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 79 w/w rozporządzenia).
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33.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. (Dz. U. nr 122
poz.1055 ) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości na terenie projektowanej inwestycji funkcjonować będą instalacje podlegające
przed oddaniem do użytkowania obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Do instalacji tych należy zaliczyć:
•

instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita
objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 (ust. 2 pkt 7 wg załącznika do w/w
rozporządzenia)

•

instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad
150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie (ust. 6 pkt 9 wg załącznika do w/w
rozporządzenia)

•

instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt (ust. 1 wg załącznika
do w/w rozporządzenia).

33.7. Otoczenie terenu projektowanej inwestycji w chwili obecnej stanowią:
•

od wschodu linia kolejowa nr 281, dalej pola uprawne fragmentarycznie objęte
WSAG i zabudowa m. Obłaczkowo

•

od południa pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG i dalej zabudowa m.
Chwalibogowo

•

od zachodu pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG i dalej od północnego
zachodu zabudowa m. Chocicza Mała

•

od północy fragmentarycznie stara droga wojewódzka nr 432 (droga utraciła status
drogi wojewódzkiej), pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG, zabudowa m.
Białężyce, tereny aktywności gospodarczej w obrębie m. Białężyce.
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33.8. W ramach przystosowania terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do
ich docelowego przeznaczenia i zagospodarowania pod przemysł i usługi podjętych
zostało szereg działań, między innymi przez Gminę Września, Starostwo Powiatowe
we Wrześni i WSSE, w tym między innymi:
•

wyłącznie z produkcji rolnej gruntów III, IV i V klasy bonitacyjnej

•

wycinka drzew i krzewów

•

makroniwelacja terenów

•

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432

•

przebudowa linii kolejowej nr 281 w celu możliwości budowy bocznicy kolejowej na
terenie WSAG

•

przebudowa i budowa nowego układu sieci dróg gminnych

•

przebudowa sieci melioracyjnych

•

rozbudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych

•

rozbudowa sieci wodociągowych

•

rozbudowa sieci gazowych

•

rozbudowa sieci energetycznych i stacji elektroenergetycznych.
Powyższe inwestycje były i są realizowane niezależnie od projektowanej i objętej
niniejszym raportem i są związane z przeznaczeniem gruntów na cele produkcyjno –
usługowe terenu całej WSAG.

33.9. Niniejszy raport jak i złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie obejmuje inwestycji realizowanych na potrzeby WSAG, a
dotyczy wyłącznie inwestycji „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter
we Wrześni”
33.10. Na terenie projektowanego zakładu prowadzona będzie produkcja rożnych wersji
samochodu użytkowego nowej generacji VW Crafter. Samochody te w wersji finalnej
będą wykorzystywane do transportu ładunków, osób i jako samochody specjalistyczne.
W zależności od modelu i wersji będą one miały masę do 3,5 Mg i powyżej 3,5 Mg.
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Będą to pojazdy kategorii M1, N1 i N2. Wstępnie zakłada się w skali roku 75 % udział
w produkcji samochodów o masie do 3,5 Mg i 25% powyżej 3,5 Mg. Wartości te
jednak mogą ulegać zmianie w zależności od zapotrzebowania rynku zwłaszcza w
kierunku zwiększenia produkcji samochodów o masie powyżej 3,5 Mg.
33.11. W ramach projektowanej inwestycji obejmującej realizację Fabryki Samochodów
Nowej Generacji Crafter we Wrześni przewiduje się budowę następujących obiektów,
budynków, budowli i instalacji:
•

budynek centrum dostaw i magazynowania surowców, podzespołów i opakowań –
park dostawców (centrum dostaw i składowe) (H1)

•

wydział budowy karoserii (H2)

•

wydział lakierni (H3)

•

wydział montażu i wykończenia (finish) (H4)

•

budowa samochodów specjalnych (BUS) (H5)

•

budynek wielofunkcyjny - (Spine+TC+Pilotorga na planie zagospodarowania terenu) (biura, kantyna, IT, zaplecze socjalne, centrum techniczne, prototypownia, zakładowa
przychodnia medyczna, serwerownia, warsztaty utrzymania ruchu, itd.) (H6)

•

budynek mediów (H7)

•

magazyn odpadów (H8)

•

zakładowy magazyn paliw i płynów technicznych ze stacją paliw (H9)

•

plac gotowych wyrobów z miejscem załadunku pojazdów gotowych na system
transportu samochodowego i kolejowego – Outbound z obiektem socjalno biurowym
(H10)

•

stacje transformatorowe (H11)

•

estakady transportu technologicznego wraz z systemem sterowania

•

magazyny gazów technicznych

•

zespoły wartowni, portierni, posterunków

•

zadaszenia nad nawierzchniami utwardzonymi

•

dedykowane laboratoria na poszczególnych wydziałach

•

instalacje chłodzenia wody z zespołem chłodni

•

przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej
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•

instalacje mediów podziemne i naziemne

•

bocznica kolejowa wraz z rozjazdem z linii kolejowej 281

•

układy komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, place manewrowe,
składowe, rozładunkowe

•

tor testowy samochodów z rampą najazdową do kontroli podwozia

•

instalacja kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania ścieków deszczowych
będącym integralną częścią kanalizacji

•

instalacja kanalizacji mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych – kanalizacja
sanitarno – przemysłowa wewnątrzzakładowa

•

ogrodzenie i oświetlenie terenu

•

obszary biologicznie czynne.

Przewiduje się etapowanie budowy. Etapowanie inwestycji spowodowane jest organizacją
placów budów. Do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla
poszczególnych obiektów będzie dołączona decyzja środowiskowa wydana w oparciu o
niniejszą dokumentację. Uzyskanie jednej decyzji środowiskowej dla poszczególnych
obiektów jest zasadne z uwagi na obowiązek oceny skumulowanego oddziaływania
wszystkich obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia.
33.12. W chwili obecnej zakłada się następujący schemat pracy produkcyjnej zakładu:
•

7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli)

•

3 zmiany dziennie

•

260 dni w roku
Zakładana obecnie maksymalna wielkość produkcji zakładu to:

•

20 pojazdów w ciągu godziny

•

450 pojazdów w ciągu doby

•

100 000 pojazdów w ciągu roku

33.13. Obecny etap projektowy fabryki został poprzedzony licznymi analizami wariantów
inwestycji prowadzonymi przez VW w zakresie lokalizacji, planu zagospodarowania
terenu zakładu, doboru technologii. Wariantowaniu podlegały także sposoby
zaopatrzenia inwestycji w media w zakresie lokalizacji przyłączy jak i samego źródła
zaopatrzenia np. w wodę. We wszystkich aspektach przyjęto do realizacji warianty
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oparte o analizę wpływu na środowisko i rachunek ekonomiczny. Przy analizie doboru
wariantów technologii brano pod uwagę wytyczne najlepszej dostępnej techniki.
33.14. Nie przewiduje się ujemnego wpływu inwestycji na zdrowie i życie ludności.
Projektowane rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczają do minimum
uciążliwość zakładu dla zdrowia i życia ludności. W ramach pozytywnych oddziaływań
w zakresie społecznym należy wyraźnie podkreślić:
•

budowę nowoczesnej fabryki nowoczesnych samochodów użytkowych koncernu VW

•

dobrze zorganizowany system produkcji

•

liczne rozwiązania chroniące środowisko oraz drowie i życie ludności

•

zapewnienie znacznej ilości nowych miejsc pracy w tym głównie dla okolicznych
mieszkańców

•

zoptymalizowane i kompleksowe rozwiązanie w zakresie procesów produkcyjnych
zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).

33.15. Bardzo korzystna jest lokalizacja terenu inwestycji pod względem walorów
środowiskowych. W rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji jak i najbliższej
okolicy nie występują żadne obszary poddane ochronie na mocy prawa i obszary
NATURA 2000. Najbliższe z nich położone są w odległości 7 – 17 km. Główne
korytarze ekologiczne w rejonie projektowanej inwestycji są znacznie oddalone od jej
terenu (około 1,5 – 7 km na zachód, wschód i południowy wschód) i związane są
dolinami cieków Wielka, Struga, Miłosławka, Wrześnica, a lokalizacja inwestycji nie
koliduje z żadnym z nich. Dotrzymanie przez zakład standardów w zakresie emisji
zanieczyszczeń do powietrza, emisji substancji w ściekach odprowadzanych do
gminnych kanalizacji, emisji hałasu do środowiska, oraz pełne zabezpieczenie przed
ujemnym oddziaływaniem na wody podziemne i powierzchniowe gwarantuje ochronę
walorów przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie wymaga żadnej wycinki drzew i
krzewów, wylesień i likwidacji siedlisk przyrodniczych.
33.16. Obszar lokalizacji inwestycji nie stanowi cennych i atrakcyjnych obszarów
turystycznych i krajobrazowych. Nie przebiegają w jego granicach i najbliższej okolicy
szlaki i trasy turystyczne a otoczenie to obszary zabudowane okolicznych miejscowości
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i w przewadze pola uprawne. Projektowany zakład bez wątpienia wprowadzi pewien
dysonans w krajobrazie okolicznych terenów który winien być rekompensowany np.
właściwym doborem kolorów elewacji przy rezygnacji z kolorów jaskrawych. Na etapie
eksploatacji, aby poprawić funkcje estetyczno – krajobrazowe, należy wprowadzić na
terenie inwestycji tzw. zieleń urządzoną zgodnie z zapisami MPZP.
33.17. Prowadzone obliczenia i symulacje komputerowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami wykazały iż emisja do powietrza z terenu zakładu zarówno do transportu,
źródeł technologicznych jak i energetycznych nie będzie powodować uciążliwości i
przekroczeń wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu. Wielkość zużycia i emisja
lotnych związków organicznych będzie spełniać wymagane prawem standardy.
33.18. W celu pełnej ochrony okolicznych mieszkańców przed hałasem na etapie budowy
należy w porze nocnej ograniczać te prace ziemne które generują największy hałas, np.
głębokie wykopy, przemieszczania mas ziemnych na tymczasowe zwałowiska. Z
wykonanych obliczeń wynika, że praca zakładu na etapie eksploatacji zarówno w porze
dziennej jak i nocnej nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych
hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. Decyduje o tym
głównie korzystna lokalizacja zakładu, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej,
korzystne planowanie wewnętrzne zakładu jak również zastosowanie nowoczesnych
urządzeń technologicznych. W chwili obecnej nie przewiduje się lokalizacji żadnych
ekranów akustycznych a jedynie minimalizację wpływu na klimat akustyczny dzięki
zastosowaniu źródeł hałasu o możliwie niskim poziomie mocy akustycznej i
ograniczeniu ruchu taborów kolejowych do pory dziennej.

33.19. Z przeprowadzonych w raporcie analiz wynika, że w fazie eksploatacji zakładu
oddziaływanie wibracyjne będzie nieznaczne a strefa możliwych, negatywnych
skutków nie będzie wykraczać poza teren zakładu. Biorąc pod uwagę znaczne
odległości terenu inwestycji w stosunku do zabudowy mieszkalnej wyklucza się
negatywne oddziaływania w zakresie wibroakustyki z tytułu funkcjonowania
przedsięwzięcia na najbliższą zabudowę.
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33.20. Na etapie funkcjonowania projektowanej inwestycji źródłem potencjalnego
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych mogą być następujące
obiekty:
•

stacja paliw i płynów technicznych wykorzystywanych w procesie produkcji

•

magazyny substancji płynnych wykorzystywanych w procesie produkcji i magazyny
odpadów zorganizowane w poszczególnych obiektach produkcyjnych (spawalnia,
lakiernia, montaż, wydział BUS, magazyn centralny)

•

magazyn odpadów

•

układ dróg wewnętrznych i placów oraz plac odkładczy (Outbound)

•

bocznica kolejowa.

Celem pełnej minimalizacji wpływu na środowisko gruntowo – wodne na terenie
projektowanej

inwestycji

wprowadzono

szereg

rozwiązań

technicznych

i

technologicznych które gwarantują pełną ochronę środowiska wód podziemnych. Dla
kontroli wpływu zakładu na środowisko gruntowo – wodne niezbędne jest wdrożenie sieci
monitoringu lokalnego w rejonie przedmiotowej inwestycji mającej na celu wczesne
wykrycie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. Zarówno budowa jak i
eksploatacja, oraz ewentualna likwidacja projektowanego zakładu nie będzie wywierać
żadnego wpływu na jakość wód podziemnych użytkowej warstwy wodonośnej w osadach
miocenu.
33.21. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia bezpieczeństwo środowiska gruntowego i
gruntowo – wodnego będzie w pełni zabezpieczone poprzez:
•

funkcjonowanie utwardzonych i skanalizowanych dróg i placów zakładowych

•

funkcjonowanie szczelnych nawierzchni przy magazynie odpadów, na placu
rozładunku paliw i płynów technicznych z miejscem tankowania pojazdów, na placu
rozładunku materiałów lakierniczych przy lakierni

•

szczelne

posadzki

w

magazynach

substancji

niebezpiecznych

na

ternach

wydzielonych magazynów obiektów produkcyjnych
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•

szczelne dwupłaszczowe zbiorniki podziemne magazynowania paliw i płynów
technologicznych

•

szczelna nawierzchnia w magazynie odpadów

•

ujęcie wód opadowych i roztopowych w szczelny system kanalizacji deszczowej,
podczyszczanie i ich odprowadzanie do kanalizacji gminnej

•

szczelne układy zbierania ścieków bytowych i przemysłowych i ich odprowadzenie do
kanalizacji gminnej sanitarnej

•

bieżącą konserwację urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i sieci kanalizacji
deszczowej oraz sanitarno – przemysłowej pozwalającą na wczesne wykrycie
ewentualnych pęknięć i usterek i zapobieżenie przedostaniu się nieczystości do
gruntu.

33.22. Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP w granicach których zlokalizowana jest
WSAG, w tym i projektowana inwestycja dla ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego, inwestycje wymagające prac ziemnych należy prowadzić zgodnie z
przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony konserwatorskiej. W chwili obecnej na
terenie WSAG prowadzone są prace archeologiczne poszukiwawcze wyprzedająco
przed pracami makroniwelacyjnymi. Prace te zostaną zakończone przed podjęciem
prac budowlanych przez VW tak więc inwestycja nie stanowi zagrożenia dla
ewentualnie ujawnionych dóbr kultury.

33.23. Wytworzone na terenie zakładu odpady będą zbierane w sposób selektywny, następnie
poddawane w pierwszej kolejności procesowi odzysku a jeśli jest to niemożliwe
przekazywane do unieszkodliwienia. Odpady magazynowane będą w specjalnie na ten
cel przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach oraz kontenerach. Odpady
niebezpieczne gromadzone będą w miejscach niedostępnych dla osób postronnych (w
zamkniętym pomieszczeniu lub zamykanych boksach), w sposób zabezpieczający
przed wpływem warunków atmosferycznych (w pomieszczeniu zamkniętym lub pod
zadaszeniem) oraz w sposób uniemożliwiający ewentualne zanieczyszczenie gruntu,
wód podziemnych i powierzchniowych. Magazynowanie odpadów odbywać się
będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
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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. Na terenie zakładu zostanie wybudowany centralny magazyn
odpadów.

33.24. Na terenie zakładu powstawać będą:
o ścieki przemysłowe
o ścieki bytowe
o ścieki deszczowe.
Ścieki bytowe z podczyszczonymi na terenie zakładu ściekami przemysłowymi będą
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez
PWIK Września. Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych i bocznicy kolejowej
po oczyszczeniu w separatorach z osadnikami będących integralną częścią kanalizacji
deszczowej, oraz bez oczyszczania z powierzchni dachowych będą odprowadzane do
kanalizacji deszczowej gminnej i dalej przez zbiornik retencyjny do rowu
melioracyjnego. Projektowany system gospodarki ściekami nie stanowi zagrożenia dla
środowiska jak i zdrowia i życia mieszkańców.

33.25. W ramach planowanego przedsięwzięcia dla potrzeb użytkowania fabryki VW
projektuje się:
•

wykonanie połączenia kablowego zakładu z siecią dystrybucyjną 110 kV jako
zasilanie podstawowe

•

budowę dwóch stacji transformatorowych 110 kV/15 kV w północno zachodniej
części terenu zakładu w rejonie wykonania przyłącza energetycznego

•

wykonanie rozdzielni niskiego napięcia, które będą zasilane z rozdzielni średniego
napięcia za pośrednictwem transformatorów 15kV/0,4 kV rozmieszczonych na terenie
zakładu.
Z uwagi na fakt, najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 100 –
280 m od granic terenu inwestycji, a przyłącze do zakładu wykonane będzie jako
kablowe nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań ze
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strony przyłącza energetycznego jak i stacji 110 kV/15 kV. Oddziaływania stacji
15kV/0,4 kV będą ograniczone wyłącznie do miejsc ich lokalizacji i nie będą one
szkodliwie oddziaływać na ludzi poza terenem zakładu jak i na pracowników na
terenie zakładu.

33.26. Z analizy wykonane w raporcie wynika, że nie ma podstaw do kwalifikowania
projektowanej inwestycji do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479).

33.27. Wszelkie oddziaływania związane z budową, eksploatacją i likwidacją planowanego
przedsięwzięcia można określić, jako oddziaływania odwracalne, gdyż potencjalnie
istnieją możliwości przywrócenia terenu do stanu sprzed inwestycji, odtworzenia jego
funkcji w wyniku rekultywacji i rewitalizacji.

33.28. Na etapie budowy, w celu pełnego ograniczenia wpływu realizacji inwestycji na
środowisko prace budowlane powinny być prowadzone z uwzględnieniem poniższych
zaleceń:
•

użycie pojazdów sprawnych technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu
pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o utwardzonej
nawierzchni zabezpieczonej przed bezpośrednim przedostawaniem się zanieczyszczeń
ropopochodnych zarówno do gruntu jak i do wód podziemnych

•

zbieranie ścieków bytowych z zaplecza budowy do szczelnych bezodpływowych
zbiorników i okresowy ich wywóz do oczyszczalni ścieków

•

w razie potrzeby zastosowanie przewoźnych toalet z płynem neutralizującym, które są
obsługiwane specjalistycznymi wozami asenizacyjnymi
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•

wyposażenie ekip budowlanych w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych
wycieków ropopochodnych z maszyn i pojazdów,

•

prowadzenie wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu na terenie stałych baz
wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych

•

zorganizowanie

miejsc

zbierania

odpadów

powstałych

w

trakcie

budowy

wyposażonych w odpowiednie kontenery i pojemniki dedykowane do konkretnych
rodzajów odpadów ustawionych na utwardzonej nawierzchni
•

wprowadzenie zakazu magazynowania paliwa, smarów, olejów i substancji
asfaltowych za wyjątkiem gromadzenia ilości potrzebnych do bieżącego prowadzenia
budowy.

•

zlokalizowanie miejsc postojów ciężkiego sprzętu oraz placów magazynowania
materiałów budowlanych na terenach utwardzonych na czas budowy w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wniknięcie do gruntu zanieczyszczeń

•

prawidłowe

wyznaczenie

oraz

zabezpieczenie

baz

materiałowych,

miejsc

przeznaczonych do tankowania maszyn i sprzętu, ich postoju (utwardzona
nawierzchnia, zabezpieczenie w pobliżu odpowiedniej ilości sorbentów i materiałów
filtracyjnych na wypadek wycieku)
•

w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te należy zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom do przetworzenia

•

wyposażenie placu budowy w niezbędną ilość przystosowanych pojemników,
kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów, w tym zbiorników do szczelnego
gromadzenia odpadów płynnych

•

w celu wyeliminowana dodatkowych zmian w poszyciu roślinnym oraz przekształceń
ziemi poza terenem realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd na teren
prowadzonych prac poprzez wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych

•

w celu eliminacji potencjalnego osiadania gruntów w obszarze fundamentów należy je
zagęścić do wymaganych parametrów projektowych

•

w celu zmniejszenia emisji pyłu w trakcie budowy zaleca się zastosować działania
ograniczające tę emisję, takie jak: czyszczenie dróg wewnętrznych, czyszczenie kół
pojazdów w trakcie robót ziemnych, zraszanie odkładanej ziemi oraz dróg
wewnętrznych w dni ciepłe i bezdeszczowe
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•

ograniczenie prac związanych z głębokimi wykopami do pory dziennej

•

używanie pojazdów ze sprawnymi układami wydechowymi i tłumiącymi

•

wydzielenie i oznaczenie miejsc lokalizacji trafostacji na etapie budowy.

33.29. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego (IPPC) muszą spełniać wymagania
ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki (zgodnie z art. 204 lub
207 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska), a w szczególności nie mogą
powodować

przekroczenia

granicznych

wielkości

emisyjnych.

Na

terenie

projektowanego zakładu lakiernia i źródła energetycznego spalania paliw będą
instalacjami IPPC. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 10 w/w ustawy najlepsza
dostępna technika to najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju
technologii i metod prowadzenia danej działalności wykorzystywany jako podstawa
ustalania wartości granicznych wielkości emisyjnych. Ma to na celu eliminowanie
emisji lub jej ograniczanie oraz jej wpływu na środowisko jako całość.
Instalacje nie zaliczane do IPPC muszą spełniać wymagania artykułu 143 Ustawy
Prawo ochrony środowiska który stanowi, że 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.

Na terenie projektowanego zakładu lakiernia i źródła energetycznego spalania paliw będą
instalacjami IPPC spełniającymi warunki najlepszej dostępnej techniki w zakresie
wszystkich komponentów środowiska. Pozostałe instalacje spełniać będą wymagania
artykułu 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
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33.30. Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium Polski w
znacznej odległości od granic państwa. Nie przewiduje się żadnych oddziaływań trans
granicznych.
33.31. Dla projektowanej inwestycji nie ma podstaw prawnych aby tworzyć obszar
ograniczonego użytkowania. Na terenie zakładu zastosowane zostaną takie rozwiązania
techniczne i technologiczne które pozwolą na minimalizację i ograniczenie wpływu na
środowisko do granic własnych zajmowanego terenu, do którego tytuł prawny posiadać
będzie Inwestor.
33.32. Etap projektowy Budowy Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni
został poprzedzony licznymi wielomiesięcznymi analizami wariantów inwestycji
prowadzonymi przez VW w zakresie lokalizacji, planu zagospodarowania terenu
zakładu i doboru technologii. Analizy te doprowadziły do wyboru wariantu
najkorzystniejszego dla środowiska i ludzi w powiązaniu z aspektami ekonomicznymi.
33.33. Na etapie eksploatacji inwestycji prowadzony będzie monitoring poszczególnych
komponentów środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym monitoring
wytwarzanych odpadów, emisji do powietrza, monitoring hałasu, monitoring jakości i
ilości ścieków, monitoring procesów technologicznych.
33.34. Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania zamyka się w granicach terenu do
którego Inwestor posiada tytuł prawny.
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Schemat poglądowy wydziału budowy karoserii
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Schemat nr 1
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Schemat poglądowy wydziału lakierni
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SCHEMAT PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LAKIERNI

Zawrót ścieków niespełniających wymagań

Ścieki organiczne
nie zawierające oleju
(strefa 1 – 4 VBH po
odtłuszczeniu i KTL)

Mleko wapienne
HCl
FeCl3

NaOH
Mleko wapienne

Koagulacja 1

Koagulacja 2

Stacja
odwadniania
osadów

Flokulant

Fokulacja

Osadnik wstępny

Osadnik ukośny

HCl

Osad odbierany
przez podmioty
zewnętrzne

Zbiornik
zobojętniania

Filtry żwirowe

Stacja kontroli
końcowej

NaOH
Stacja
odwadniania
osadów

Ścieki nieorganiczne
(strefa 6 – 10 VBH
po odtłuszczeniu )

Osad odbierany
przez podmioty
zewnętrzne

HCl
NaOH
Mleko wapienne
FeCl3

HCl
NaOH
Mleko wapienne

Neutralizacja
zgrubna 1

Neutralizacja
dokładna 2

ścieki przemysłowe
chemia procesowa
osady

Schemat nr 4

Flokulant

Flokulacja

Osadnik wstępny

Osadnik ukośny

Kanalizacja
sanitarno – przemysłowa
zakładowa

Schemat poglądowy wydziału montażu i wykańczania

Materiały eksploatacyjne i produkcyjne

Woda

Energia elektryczna

Podmontaż
Mechanizm napędowy / zespół
napędowy / podwozie

Podmontaż
Kokpitu
Odcinek sekcji1

Odcinek sekcji 2

Odcinek sekcji 4

Odcinek sekcji 5, 6, 7

Outbound (plac odkładczy)
85 000 szt./rok

Odcinek sekcji 3

Lakiernia

Podmontaż
Drzwi
Odpady

Schemat nr 5

Finish

Wydział BUS
15 000 szt./rok

Ścieki

Outbound (plac odkładczy)
15 000 szt./rok

SCHEMAT EMISJI i EMITORÓW LZO Z LAKIERNI

E-3.1.1.

E-3.1.2.

E-3.1.3.

DOPALACZ
E-3.11.
E-3.10.
E-3.2.

VBH

E-3.3.

Linia
KTL

E-3.5.

DOPALACZ

DOPALACZ

Suszarka
KTL

Suszarka
PVC

PVC

Emisja przez centrale
wentylacyjne lakierni

KLEJENIE
USZTYWNIAJĄCE

Schemat nr 6

E-3.6.

E-3.14.

SPOT –REPAIR

E-3.7.

E-3.4.

E-3.12.

E-3.8.

DOPALACZ

E-3.9.

DOPALACZ

poprawki
KTL

Linia
FÜLLERA

Suszarka
FÜLLERA

DOPALACZ
Poprawki
Füllera

Linie
BC1 i BC2

Suszarki
BC1 i BC2

Linie
CC1 i CC2

Suszarki
CC1 i CC2

