
Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  sporządzany  w  ramach  oceny

oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko,  stanowiącej  część  postępowania  w sprawie

wydania  decyzji,  o  których  mowa  w  art.  72.  Sporządzony  został  dla  przedsięwzięcia

polegającego    budowie węzłów betoniarskich   na    cz. działki 230/31, Gmina Swarzędz, obręb

ewidencyjny Bogucin.

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a)  charakterystykę  całego  przedsięwzięcia  i  warunki  użytkowania  terenu  w  fazie

budowy i eksploatacji lub użytkowania

Przedmiotem  dokumentacji  jest  inwestycja  realizująca  uruchomienie  dwóch  węzłów

betoniarskich na  cz.  działki  o  numerze  ewidencyjnym  230/31,  Gmina  Swarzędz,  obręb

ewidencyjny Bogucin. Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntów działka 230/31 posiada łączna

powierzchnie  wynoszącą  5,0433ha,  natomiast  analizie  podlega  teren  o  powierzchni  2,5ha

(zgodnie  z  załączoną  mapą),  który  aktualnie  jest  niezagospodarowany  i  niezabudowany.

Inwestycja polegać będzie na przekształceniu powierzchni o wielkości  1,496ha na potrzeby

wprowadzenia  węzłów  do  produkcji  masy  betonowej  i  posadowieniu  niezbędnej

infrastruktury.

W zakładzie świadczone będą usługi w zakresie produkcji betonu. Produkcja betonu polega

na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, cementu, dodatków i wody w węźle

betoniarskim. Poszczególne składniki zgodnie z recepturą produkowanego rodzaju betonu -

dozowane będą wagami automatycznymi  do mieszalnika,  gdzie  podawana będzie również

woda. Po zakończeniu mieszania, gotowy produkt będzie podawany poprzez lej spustowy do

zbiornika samochodu tzw. gruszki. Po zakończeniu załadunku pojazd opuści teren wytwórni. 

W skład  przedsięwzięcia  wchodzić  będą  dwa węzły  produkcyjne,  10  silosów pojemności

75m3 każdy, plac manewrowy z drogą dojazdową i parkingami, zasieki na kruszywo szt.7,

budynek  biurowy,  waga  najazdowa  oraz  hale  magazynowe.  Zakładany  czas  pracy  węzła

wynosić będzie 5 dni w tygodniu (260 dni w roku), w systemie jednozmianowym od 7.00 do

15.00. Zakładana wielkość produkcji masy betonowej wynosić będzie 73 500 ton / rok co daje

ok. 283 ton/dobę. Planowane zatrudnienie wynosić będzie 7 pracowników fizycznych oraz 3

pracowników administracyjnych.

Przedmiotowy teren  objęty jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego –

Uchwała Nr LIII/575/2002 Rady Miejskiej  w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002 roku w

sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy

Swarzędz obejmującej  działkę położona w Bogucinie  przy ul.  Gnieźnieńskiej  i  oznaczoną
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numerem geodezyjnym 230/31 (pow. zmiany 5,0433ha). Zgodnie z jej zapisami analizowany

teren został oznaczony jako AG - tereny aktywizacji gospodarczej.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkalnej,  zlokalizowane są w kierunku południowym oraz

północnym względem przedmiotowego zakładu. Klasyfikację części terenów znajdujących się

na  północ  zawarto  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonym

Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. określającym

je jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Na  pozostałych  terenach  zlokalizowanych  w  kierunku  północnym,  a  także  w  kierunku

południowym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku

z powyższym klasyfikacji  terenów dokonano w oparciu o pismo Urzędu Miasta  i  Gminy

Swarzędz WOS.6220.2.8.2018-1, zgodnie z którym najbliższe tereny podlegające ochronie

akustycznej znajdują się odległości 50 oraz 80 metrów od granicy terenu działki inwestora w

kierunku  południowym,  a  także  w odległości  około  120 metrów  w kierunku  północnym.

Zgodnie z ww. pismem są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W trakcie realizacji założonego programu realizacji przedsięwzięcia uciążliwość skoncentruje

się głównie na hałasie, który towarzyszy pracy maszyn i narzędzi mechanicznych itp. Hałas

wywołany będzie również ciężkim transportem i przemieszczaniem materiałów budowlanych.

Drugim czynnikiem będzie zanieczyszczenie atmosfery spowodowane przejazdami środków

transportu. Wystąpi tu lokalne zapylenie oraz emisja spalin do środowiska. Należy podkreślić,

że  wszystkie  te  zjawiska  mają  charakter  okresowy i  ustąpią  z  chwilą  zakończenia  prac.

Poniżej omówiono poszczególne oddziaływania na środowisko, charakterystyczne dla fazy

realizacji przedsięwzięcia, dotyczące wszystkich elementów środowiska.

Powietrze atmosferyczne 

Na  etapie  adaptacji  podstawowym  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  do  środowiska  będzie

emisja pochodząca z eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac, takich jak: sprzęt

budowlany  i  samochody  ciężarowe.  Maszyny  budowlane  napędzane  będą  silnikami

spalinowymi w związku, z czym zanieczyszczenia do powietrza będą pochodzić ze spalania

paliw. Zanieczyszczenia będą emitowane w sposób okresowo z całej powierzchni terenu z

różnym natężeniem.  Będzie  to  oddziaływanie  ograniczone w okresie  realizacji  inwestycji.

Uciążliwość realizacji  inwestycji,  w okresie dostosowania obiektu można zminimalizować

poprzez  stosowanie  sprawnych,  dobrze  konserwowanych  i  posiadających  właściwe  atesty

urządzeń oraz przestrzeganie zasad transportu materiałów. W związku z tym oddziaływanie
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instalacji  na  powietrze  atmosferyczne  w  fazie  realizacji  nie  będzie  stanowiło  istotnej

uciążliwości  dla  powietrza,  a  także  nie  spowoduje  znaczących  zmian  istniejącego  tła

zanieczyszczeń. Ze względu na lokalny charakter oddziaływań adaptacja nie będzie również

stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców.

Klimat akustyczny 

Prace związane z adaptacją mogą powodować krótkotrwałe nadmierne obciążenie środowiska

emisją hałasu. Hałas w czasie realizacji przedsięwzięcia będzie powodowany pracą maszyn i

używanych  urządzeń  oraz  środków  transportu  dowożących  materiały  budowlane.  Jednak

źródła te nie będą pracowały bez przerwy. Ograniczenie czasu pracy do godzin dziennych

oraz nieciągłe użytkowanie maszyn sprawi, że prowadzone prace będą miały niewielki wpływ

na  klimat  akustyczny  terenu.  Wpływ  przedsięwzięcia  na  środowisko  na  etapie  adaptacji

będzie miał więc charakter czasowy aż do zakończenia prac.

Gospodarka odpadami 

W fazie  realizacji  przedsięwzięcia  zapewni  się  selektywną  zbiórkę  powstałych  odpadów,

które w pierwszej kolejności zostaną przekazane do odzysku a jeśli będzie on niemożliwy z

przyczyn technicznych czy ekonomicznych do unieszkodliwienia, podmiotom posiadającym

stosowne  zezwolenia  na  odbiór  i/lub  zagospodarowanie  tego  typu  odpadów.  W  trakcie

realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac adaptacyjnych i

porządkowych, tj.:

 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

 17 02 03 – tworzywa sztuczne,

 17 04 05 – żelazo i stal,

 17 04 07 – mieszaniny metali

 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503

Wszystkie powstające na tym etapie odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnie do

tego  przeznaczonych  pojemnikach,  kontenerach,  workach  lub  na  terenie  utwardzonym  w

wydzielonym  miejscu  na  terenie.  Całkowita  ilość  powstających  na  tym  etapie  odpadów

będzie zależeć od sposobu prowadzenia robót budowlano - adaptacyjnych. Następnie odpady

będą  przekazywane  podmiotom  uprawnionym  do  ich  zagospodarowania  (zbierania  i

przetwarzania).
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Na etapie eksploatacji zakładu wystąpią różne rodzaje emisji, które omówiono szczegółowo

poniżej, w kolejnych rozdziałach tematycznych. W fazie eksploatacji zakład będzie:

 powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego podczas załadunku

silosów na popioły i cement, emisję niezorganizowaną z kruszywa magazynowanego w

zasiekach oraz z zakładowego transportu,

 powodować  emisję  hałasu  z węzłów  do  mieszania  betonu i ruchu  pojazdów

(osobowych i ciężarowych) oraz ładowarek,

 prowadzić  pobór  wody  na  cele  socjalne  i  produkcyjno-technologiczne  (produkcja

betonu, ewentualne zraszanie substancji pylistych).

 zrzut ścieków bytowych,

 emisję ścieków deszczowych  odprowadzanych w sposób niezorganizowany na teren

działki,

 powstawanie odpadów komunalnych.

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Na terenie  planowanej  inwestycji  planuje  się  uruchomienie  dwóch  węzłów do  mieszania

betonu,  pracę  ładowarki,  ruch  pojazdów  ciężkich  odpowiadających  za  transport,  a  także

pojazdów osobowych.  Na  terenie  planuje  się  2  hale  magazynowe  oraz  budynek  biurowy

wykonane w technologii lekkiej zabudowy z płyty warstwowej.

Inwestycja polegać będzie na przekształceniu powierzchni o wielkości  1,496ha na potrzeby

wprowadzenia  węzłów  do  produkcji  masy  betonowej  i  posadowieniu  niezbędnej

infrastruktury  do  realizacji  zadania.  Technologia  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia

przewiduje  wykonanie  robót  przygotowawczych  i  budowlanych  o  następującym  zakresie:

zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych, tj. ogrodzenie terenu budowy,

ustawienie tablicy informacyjnej i tablic ostrzegawczych, zagospodarowanie terenu budowy,

tj.  wykonanie  dróg,  wyjść  i  przejść  dla  pieszych,  urządzenie  pomieszczeń  higieniczno-

sanitarnych  i  socjalnych,  zapewnienie  oświetlenia,  urządzenie  miejsc  magazynowania

odpadów,  materiałów  i  wyrobów,  roboty  ziemne  prowadzone  na  podstawie  projektu

określającego  położenie  instalacji  i  urządzeń,  wykonanie  wykopów  fundamentowych  i
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fundamentowanie, wykonanie elementów konstrukcyjnych, budowa zewnętrznych instalacji i

przyłączy oraz roboty wykończeniowe.

Całość robot wykonane zostanie zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano - Montażowych" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Montaż instalacji i

urządzeń wykonany będzie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż.,

aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta. Prowadzący roboty

opracuje  „plan  bioz”  (bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia)  zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003

nr 120 poz. 1126).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest  produkcja betonu polegająca na odważeniu i dozowaniu

poszczególnych  składników,  a  następnie  wymieszaniu  w  mieszalniku.  W  skład

przedsięwzięcia wchodzić będą dwa węzły produkcyjne, 10 silosów pojemności 75m3 każdy

na cement i popioły, plac manewrowy z drogą dojazdową i parkingami, zasieki na kruszywo

szt. 7, budynek biurowy, waga najazdowa oraz hale magazynowe. W ramach przedsięwzięcia

planuje się wykonać zasieki magazynowe dla kruszyw na utwardzonej powierzchni placu,

obudowane  murkami  oporowymi,  betonowanie  fundamentów  pod  węzeł  betoniarski  i

zbiorniki cementu i popiołu oraz wykonanie niezbędnych przyłączy. Kruszywa (piasek, grys)

z  zasieków  transportowane  będą  do  zasobników  kruszyw  skąd  transportem  taśmowym

transportowane będą do mieszalnika,  do którego dodawana będzie woda,  cement,  popioły

oraz  dodatki.  Mieszalnik  z  betonu  zostanie  opróżniony  do  betonowozu.  Zastosowany  w

wytwórni  system  sterowania,  pozwoli  na  pełną  automatyzację  procesu  technologicznego.

Zadanie operatora ograniczy się jedynie do wyboru z pamięci układu odpowiedniej receptury

oraz wprowadzenie żądanej ilości betonu, która ma zostać wyprodukowana. Całość instalacji

będzie kontrolowana automatycznie przez system komputerowy zapewniający jakość procesu

technologicznego w trakcie dozowania surowców i procesu mieszania.

Według specyfikacji technicznej pojedynczy węzeł stacjonarny składać się będzie z zasobnika

na  kruszywo,  układu  wag  (kruszyw,  wody,  dodatków),  sprężarki  powietrza,  taśmociągu

kruszywa,  mieszalnika,  filtrów,  dozowników i podajników. Na potrzeby realizacji  zadania

posadowionych zostanie 10 silosów na cement i popiół. Zakładany czas pracy węzła wynosi 5

dni w tygodniu (260 dni w roku), w systemie jednozmianowym od 7.00 do 15.00. Zakładana

wielkość  produkcji  masy  betonowej  wynosić  będzie  73 500  ton  /  rok  co  daje  ok.  283
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ton/dobę.  Planowane  zatrudnienie  wynosić  będzie  7  pracowników  fizycznych  oraz  3

pracowników administracyjnych.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie zgodnie z PN oraz

warunkami  technicznymi  prowadzenia  robót  takich  wielkości  w  zakresie  zużycia  wody,

materiałów,  paliw  oraz  energii,  które  nie  wykraczałoby  poza  zwykłe  korzystanie  ze

środowiska.  Planowane  zużycie  wody  na  cele  produkcyjno-  technologiczne  wynosi  4500

m3/rok.  Łączne  zużycie  surowców  (żwir,  piasek,  cement,  dodatki)  wyniesie  ok.  67 000

ton/rok natomiast zużycie popiołów lotnych ok. 1500 ton/rok.

b1)  Wskazanie  wszystkich  obiektów,  instalacji  i  urządzeń  wraz  z  podaniem  ich

parametrów

Instalacja  do  produkcji  betonu  składać  się  będzie  z  dwóch  stacjonarnych  węzłów

betoniarskich, w skład których wejdzie:

- zespół 8 zasobników na kruszywo o pojemności 30m3

- mieszalnik dwuwalowy o pojemności 3m3 gotowego zarobu

- 2 taśmociągi ważące kruszyw

- taśmociąg transportujący kruszyw

- waga cementu 1800kg

- waga wody 900l

- waga domieszek 4x20l

- 10 silosów na cement i popiół o pojemności 75m3 każdy ze wskaźnikiem poziomu min-max

(czujniki),  systemem aeracji,  ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa i panelem wskaźnika

max-min z systemem alarmowym

- oprogramowanie sterujące.

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania

planowanego przedsięwzięcia

1C. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

1.1. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Na  terenie  planowanej  inwestycji  polegającej  na  budowie  dwóch  stacjonarnych  węzłów

betoniarskich przy ulicy Gnieźnieńskiej w Bogucinie wyróżniono następujące źródła emisji

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:
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 załadunek silosów na popioły i cement,

 emisja niezorganizowana z kruszywa magazynowanego w zasiekach oraz

 ruch pojazdów po terenie zakładu.

Załadunek silosów na cement i popiół

Proces produkcji betonu będzie polegać na mieszaniu kruszywa (piasku i grysu),  cementu

oraz popiołu lotnego wraz z wodą w mieszalniku jednego z dwóch węzłów betoniarskich. Po

wymieszaniu,  gotowy  produkt  będzie  załadowywany  do  betoniarek  i  przewożony  do

odbiorców. Surowce w postaci cementu i popiołu lotnego będą magazynowane w dziesięciu

silosach o pojemności 75 m3 każdy. Przy każdym z węzłów betoniarskich będzie znajdować

się  pięć  silosów,  z  czego  cztery  będą  służyły  do  magazynowania  cementu,  a  jeden  do

magazynowania popiołu. Silosy będą wyposażone w filtry o maksymalnym stężeniu pyłu za

filtrem wynoszącym 1 mg/Nm3. Emisja zanieczyszczeń będzie odbywać się poprzez podłużne

skierowane ku dołowi otwory znajdujące się na wylotach z filtrów. Na potrzeby opracowania

przyjęto, że wyloty z silosów będą wylotami zadaszonymi o średnicy 0,8 m i będą znajdować

się na wysokości 11,95 m od poziomu terenu. Parametry wszystkich planowanych emitorów

zestawiono w tabeli 1. Przewiduje się, że co trzy dni na teren zakładu będzie przyjeżdżać

jedna cysterna  z  cementem lub  popiołem.  Surowiec  będzie  przeładowywany do jednego  

z  dziesięciu  silosów  za  pomocą  specjalnego  kompresora.  Na  potrzeby  niniejszego

opracowania,  przyjęto,  że wydajność kompresora stosowanego do rozładunku cementu lub

popiołu będzie równa 600 m3/h. Czas trwania rozładunku nie będzie przekraczać 1 h. Przy

założeniu, że zakład będzie pracować przez maksymalnie 260 dni, całkowity czas załadunku

wszystkich  silosów  wyniesie  87  h.  Założono,  że  załadunek  każdego  z  silosów  będzie

odbywać się 9 razy w roku czyli czas pracy pojedynczego silosu wyniesie maksymalnie 9 h w

roku.  Emisja  zanieczyszczeń  będzie  odbywać  się  tylko  i  wyłącznie  podczas  załadunku

silosów.

Emisja niezorganizowana z kruszywa magazynowanego w zasiekach

Kruszywo w postaci piasku 0-2, kruszywa 2-8 oraz kruszywa 8-16 będzie magazynowane na

terenie  siedmiu  zasiek  oddzielonych  od  siebie  prefabrykowanymi  ścianami  betonowymi.

Kruszywo  będzie  magazynowane  do  wysokości  3  m.  Na  potrzeby  niniejszego  raportu

wyznaczono emitor powierzchniowy Ep o powierzchni ok. 1762,6 m2.

Ruch pojazdów po terenie zakładu

Funkcjonowanie węzłów betoniarskich będzie wiązać się z ruchem pojazdów ciężarowych

przywożących  surowce  i  odbierających  beton,  pojazdów  osobowych  pracowników  oraz
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ładowarki  służącej  do  transportowania  kruszywa  między  zasiekami  a  zasobnikami  przy

węzłach betoniarskich. W celu określenia wielkości emisji zanieczyszczeń z ruchu pojazdów

wyznaczono trzy trasy ruchu:

 Trasę ruchu pojazdów ciężarowych (Tr-1) – trasę o długości ok. 361,2 m obejmującą

ruch pojazdów przywożących surowce (cement, popiół i kruszywa) oraz betoniarek

odbierających produkowany beton. Przyjęto, że ruch będzie odbywał się przez cały

czas pracy zakładu czyli przez 8 h dziennie i 260 dni w roku tj. maksymalnie 2080 h.

Zgodnie  z  informacjami  podanymi  przez  inwestora,  po  terenie  zakładu  będzie

poruszać się maksymalnie 20 pojazdów ciężarowych. Na tej podstawie przyjęto, że

maksymalne godzinowe natężenie ruchu na tej trasie wyniesie 3 pojazdy ciężarowe.

Dla uproszczenia obliczeń, założono, że natężenie ruchu dla każdej godziny będzie

równe maksymalnemu godzinowemu natężeniu.

 Trasę ruchu pojazdów osobowych (Tr-2) – trasę o długości ok. 175,7 m obejmującą

wjazd  i  wyjazd  na  projektowany  parking  z  24  miejscami  postojowymi  dla

pracowników. Zgodnie z informacjami podanymi przez inwestora po terenie parkingu

będzie  poruszać  się  20  pojazdów  osobowych.  Maksymalne  godzinowe  natężenie

ruchu dla  tej  trasy wyniesie  20 pojazdów osobowych.  Przyjęto,  że ruch pojazdów

będzie odbywał się przez dwie godziny dziennie i 260 dni czyli maksymalnie 520 h 

w roku.

 Trasę ruchu ładowarki (Tr-3) – trasę o długości 147,9 m obejmującą ruch ładowarki

pomiędzy  zasiekami  a  zasobnikami  na  kruszywo  przy  węzłach  betoniarskich.

Ładowarka będzie pracować przez cały czas pracy zakładu czyli przez maksymalnie

2080 h w roku. Zgodnie z informacjami podanymi przez inwestora, w ciągu godziny

przewiduje się maksymalnie 16 operacji ładowarki na trasie od zasieków na kruszywo

do zasobników.

Na terenie inwestycji  nie  przewiduje  się funkcjonowania  źródeł  spalania paliw w postaci

kotłów, nagrzewnic, mobilnych dmuchaw, itp.

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze parametrów emitorów po realizacji planowanej inwestycji.

Źródło emisji Emitor
Wysokość Średnica Prędkość Temperatura Czas pracy Typ

wylotum m m/s K h/rok

Silos 75 m3
od E-1

do E-10
11,95 0,8 0 293 9 zadaszony

Zasieki na kruszywo Ep 3 nd. 0 293 8760 nd.
Trasa ruchu pojazdów

ciężarowych
Tr-1 0,5 nd. 0,0 293 2080 nd.
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Trasa ruchu pojazdów

osobowych
Tr-2 0,5 nd. 0,0 293 520 nd.

Trasa ruchu ładowarki Tr-3 0,5 nd. 0,0 293 2080 nd.

1.2.  Wielkość  i  źródła  powstawania  emisji  –  aktualnych  i  proponowanych  (warunki

normalne)

1.2.1. Określenie ilości substancji emitowanych z załadunku silosów na cement i popiół

Proces  załadunku  silosów  na  cement  i  popiół  będzie  wiązał  się  z  emisją  pyłu

magazynowanych  surowców.  Emisję  maksymalną  określono  na  podstawie  maksymalnego

stężenia  pyłu  za  filtrem  gwarantowanego  przez  producenta  oraz  zakładanej  wydajności

kompresora do przeładunku cementu lub popiołu. Wszystkie silosy wyposażone będą w filtry

o  gwarantowanym  przez  producenta  maksymalnym  stężeniu  za  filtrem  na  poziomie  1

mg/Nm3,  w  związku  z  tym  przyjęto,  że  całość  emitowanego  pyłu  będzie  stanowić  pył

zawieszony  PM2,5.  Przyjęto,  że  wydajność  kompresorów  stosowanych  do  rozładunku

cementu  lub  popiołu  wyniesie  600  m3/h.  Emisję  maksymalną  z  załadunku  pojedynczego

silosu wyznaczono przy użyciu wzoru:

gdzie:

Sp to maksymalne stężenie pyłu za filtrem = 1 [mg/m3];

I to wydajność kompresora do przeładunku cementu lub popiołu = 600 m3/h.

Emisję roczną z silosów określono na podstawie przewidywanego czasu pracy w roku. Emisję

maksymalną i roczną zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2 Zestawienie emisji maksymalnej i rocznej z załadunku silosów na cement i popiół.

Źródło
Emitor

Zanieczyszczenie
Emisja

maksymalna
[kg/h]

Emisja
roczna
[Mg/h]

Silos 75 m3 od E-1 do E-10*
Pył ogółem 0,0006 5,40E-6
- w tym pył PM2,5 0,0006 5,40E-6
- w tym pył PM10 0,0006 5,40E-6

* Emisja z pojedynczego silosu.

1.2.2.  Określenie  ilości  substancji  emitowanych  z  kruszywa  magazynowanego  w

zasiekach

Emisję niezorganizowaną z kruszywa magazynowanego w zasiekach wyliczono przy użyciu

programu OPERAT FB za pomocą specjalnego okna do obliczania emisji z hałd i zwałowisk
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materiałów sypkich przy użyciu metodyki  opisanej w opracowaniu EPA oraz przez Józefa

Pastuszkę. Program automatycznie oblicza wielkość emisji  maksymalnej  i  rocznej pyłu na

podstawie m.in.  wyników analizy ziarnowej złoża,  gęstości materiału na złożu, wysokości

złoża, prędkości wiatru w porywach oraz liczby zaburzeń złoża w ciągu roku. Do obliczeń

przyjęto wyniki analizy składu ziarnowego dla przykładowego grysu 2/8, gęstość kruszywa

podaną  przez  inwestora  (2,09  g/cm3),  wysokość  złoża  określoną  przez  inwestora  (3  m),

prędkość wiatru w porywach na poziomie 60 km/h oraz liczbę zaburzeń złoża w ciągu roku

równą 50. Raport z obliczeń przedstawiono poniżej, a uzyskaną emisję maksymalną i roczną

w tabeli 15.

Zestawienie obliczeń emisji pyłu z hałd i zwałowisk

Emitor: Ep Zasieki na kruszywo

Dane:

Powierzchnia złoża: 1762,59 m2.

Wysokość złoża: 3 m.

Szorstkość powierzchni złoża: 0,005 m.

Gęstość ziarn: 2,09 g/cm3.

Tabela 3 Wyniki analizy składu ziarnowego

Lp Środek przedziału Udział frakcji Prędkość graniczna U* t

mm % m/s
1 0,0625 1  0,16
2 0,1875 0,5  0,27
3 0,375 0,8  0,39
4 0,75 2,3  0,55
5 1,5 6,7  0,78
6 3 20,8  1,10
7 6 60,5  1,55
8 12 7,4  2,20

Emisja maksymalna

Emisja maksymalna została obliczona ze wzoru Ciszewskiego i Wojciechowskiego zmodyfikowanego przez 

Pastuszkę. P = 1,5.

Emisja w mg/s została obliczona dla czasu uśredniania 1 godziny z uwzględnieniem spadku emisji w czasie wg. 

wzoru Fromentina.

Tabela 4 Prędkość wiatru na wysokości złoża Uh (m/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 0,88 0,80 0,74 0,66 0,57 0,51
2 1,77 1,60 1,48 1,32 1,14 1,02
3 2,65 2,41 2,22 1,98 1,72 1,52
4 - 3,21 2,96 2,64 2,29 2,03
5 - 4,01 3,70 3,30 2,86 -
6 - - 4,44 3,96 - -
7 - - 5,18 4,62 - -
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8 - - 5,92 5,28 - -
9 - - - 5,94 - -
10 - - - 6,60 - -
11 - - - 7,26 - -

Tabela 5 Wskaźniki emisji dla frakcji 0,0625 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 0,00002427 0,00001705 0,00001269 - - -
2 0,0002714 0,0001942 0,0001496 0,0001015 0,0000612 0,0000414
3 0,001004 0,000741 0,000568 0,000392 0,0002469 0,0001636
4 - 0,001845 0,001427 0,000992 0,000628 0,000425
5 - 0,00371 0,002885 0,002013 0,00128 -
6 - - 0,0051 0,00357 - -
7 - - 0,00823 0,00577 - -
8 - - 0,01243 0,00873 - -
9 - - - 0,01256 - -
10 - - - 0,01737 - -
11 - - - 0,02327 - -

Tabela 6 Wskaźniki emisji dla frakcji 0,1875 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 0,00002556 0,00001677 0,00001169 - - -
2 0,00038 0,000265 0,0001995 0,0001304 0,0000742 0,0000475
3 0,001518 0,001104 0,000835 0,000563 0,000343 0,00022
4 - 0,002862 0,002192 0,001499 0,000928 0,000614
5 - 0,00589 0,00454 0,003133 0,001957 -
6 - - 0,00817 0,00566 - -
7 - - 0,01333 0,00927 - -
8 - - 0,02031 0,01416 - -
9 - - - 0,02053 - -
10 - - - 0,02857 - -
11 - - - 0,0385 - -

Tabela 7 Wskaźniki emisji dla frakcji 0,375 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 0,00001874 0,00001098 - - - -
2 0,000419 0,0002822 0,0002063 0,0001281 0,0000672 0,0000398
3 0,001839 0,001313 0,000976 0,00064 0,000375 0,0002298
4 - 0,00357 0,002704 0,001814 0,001092 0,000703
5 - 0,00756 0,00578 0,00392 0,0024 -
6 - - 0,01058 0,00725 - -
7 - - 0,01751 0,01206 - -
8 - - 0,02694 0,01862 - -
9 - - - 0,02723 - -
10 - - - 0,0381 - -
11 - - - 0,0516 - -

Tabela 8 Wskaźniki emisji dla frakcji 0,75 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 - - - - - -
2 0,000409 0,0002608 0,0001812 0,0001028 0,0000463 0,00002339
3 0,002086 0,001449 0,001049 0,000659 0,000361 0,0002056
4 - 0,00424 0,003153 0,002056 0,001187 0,00073
5 - 0,00933 0,00704 0,00468 0,002777 -
6 - - 0,01326 0,00893 - -
7 - - 0,02236 0,01519 - -
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8 - - 0,0349 0,02384 - -
9 - - - 0,0353 - -
10 - - - 0,0499 - -
11 - - - 0,0681 - -

Tabela 9 Wskaźniki emisji dla frakcji 1,5 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 - - - - - -
2 0,0003091 0,0001756 0,0001093 0,0000502 0,00001486 -
3 0,002083 0,00138 0,000951 0,00055 0,0002646 0,0001291
4 - 0,00457 0,0033 0,00205 0,001097 0,000622
5 - 0,01073 0,00793 0,0051 0,002867 -
6 - - 0,01562 0,01024 - -
7 - - 0,02714 0,01804 - -
8 - - 0,0433 0,02903 - -
9 - - - 0,0438 - -
10 - - - 0,0628 - -
11 - - - 0,0867 - -

Tabela 10 Wskaźniki emisji dla frakcji 3 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 - - - - - -
2 0,0001355 0,0000563 0,00002472 - - -
3 0,001678 0,001013 0,000633 0,000307 0,0001074 0,0000334
4 - 0,00423 0,002899 0,001645 0,000759 0,000362
5 - 0,0111 0,00792 0,0048 0,002456 -
6 - - 0,01679 0,01054 - -
7 - - 0,0306 0,01965 - -
8 - - 0,0504 0,0329 - -
9 - - - 0,0511 - -
10 - - - 0,075 - -
11 - - - 0,1053 - -

Tabela 11 Wskaźniki emisji dla frakcji 6 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 0,000848 0,000405 0,0001916 0,0000507 - -
4 - 0,002914 0,001786 0,000825 0,0002582 0,0000705
5 - 0,00948 0,00633 0,00341 0,001432 -
6 - - 0,01538 0,00892 - -
7 - - 0,03047 0,01843 - -
8 - - 0,0532 0,0331 - -
9 - - - 0,0539 - -
10 - - - 0,0821 - -
11 - - - 0,1186 - -

Tabela 12 Wskaźniki emisji dla frakcji 12 mm (g/m2/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 0,0000821 - - - - -
4 - 0,000928 0,000396 0,0000768 - -
5 - 0,00534 0,003041 0,001199 0,000259 -
6 - - 0,01013 0,00491 - -
7 - - 0,02384 0,01277 - -
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8 - - 0,0464 0,02633 - -
9 - - - 0,0471 - -
10 - - - 0,0768 - -
11 - - - 0,1167 - -

Tabela 13 Suma emisji wszystkich frakcji, uśredniona do 1 godziny (mg/s).

u m/s /stan równ. 1 2 3 4 5 6
1 0,2534 0,1473 0,0959 0,0511 0,0235 0,01318
2 24,5 12,2 7,23 3,28 1,248 0,628
3 379 210,8 122,9 55,1 19,99 8,67
4 - 1106 715 370 151,3 65,9
5 - 3308 2261 1277 590 -
6 - - 5247 3121 - -
7 - - 10160 6246 - -
8 - - 17487 10999 - -
9 - - - 17723 - -
10 - - - 26766 - -
11 - - - 38470 - -

Tabela 14 Emisja roczna.

Łączna emisja pyłu w ciągu roku została obliczona wg. metodyki  AP-42 EPA - Industrial Wind Erosion.

Prędkość wiatru w porywach: 60 km/h (16,7 m/s)  zmierzona na wysokości 14 m.

Dynamiczna prędkość wiatru u10* =0,85 m/s

Liczba zaburzeń złoża w ciągu roku N = 50

Frakcja, mm U* t  m/s P, g/m2 Emisja roczna, kg
0,0625  0,16 2243 39,5
0,1875  0,27 1701 14,99
0,375  0,39 1189 16,76
0,75  0,55 636 25,78
1,5  0,78 101,7 12,01
3  1,10 U10*< U* t

6  1,55 U10*< U* t

12  2,20 U10*< U* t

Razem 109,1
Tabela 15 Zestawienie emisji maksymalnej i rocznej z kruszywa magazynowanego w zasiekach.

Źródło
Emitor

Zanieczyszczenie
Emisja

maksymalna
[kg/h]

Emisja
roczna
[Mg/h]

Zasieki na
kruszywo

Ep
Pył ogółem 138,5 0,1091
- w tym pył PM2,5 138,5 0,1091
- w tym pył PM10 138,5 0,1091

1.2.3. Określenie ilości substancji emitowanych z ruchu pojazdów po terenie zakładu

Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  z  pojazdów poruszających  się  po  terenie  inwestycyjnym

wyznaczono  posługując  się  modułem  SAMOCHODY  do  pakietu  „OPERAT  FB”  firmy

PROEKO Ryszard  Samoć  z  Kalisza.  Pakiet  ten  jest  narzędziem służącym  do  wykonania

pełnej analizy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego emisją  

z  emitorów  punktowych,  powierzchniowych  i  liniowych.  Obliczenia  są  przeprowadzane  

w oparciu o model Pasquilla rekomendowany w Polsce jako model do obliczania wpływu

emisji z obiektów przemysłowych na stan powietrza atmosferycznego. Pakiet posiada atest
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Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96. Moduł SAMOCHODY oparty

jest na następujących metodykach EMEP/CORINAIR: B710, B760 i B770. Metodyka B710

służy m.in. do obliczania emisji tlenku węgla, tlenków azotu jako NO2¸ NMLZO, dwutlenku

siarki,  amoniaku,  pyłu i  ołowiu ze spalania  paliwa w silnikach.  Metodyka B760 służy do

wyliczania  emisji  lotnych  związków  organicznych,  w  tym  węglowodorów alifatycznych  

i aromatycznych oraz benzenu. Natomiast metodyka B770 wykorzystywana jest do obliczania

emisji pyłu ze ścierania opon, hamulców i powierzchni dróg. W module pojazdy podzielono

na  6  grup:  samochody  osobowe,  lekkie  samochody  ciężarowe  (dostawcze),  ciężkie

samochody  ciężarowe,  autobusy  i  autokary,  motorowery  oraz  motocykle.  Każda  grupa

dodatkowo podzielona jest na kilka rodzajów w zależności od pojemności silnika lub masy

pojazdu  oraz  zgodności  silnika  z  normami  Euro.  W  przypadku  pojazdów  ciężarowych  i

autobusów uwzględniany jest również stopień załadowania oraz pochylenie drogi. Wielkość

emisji  uzależniona jest w szczególności od natężenia ruchu, udziału poszczególnych grup,

średniej prędkości pojazdów na wyznaczonych trasach oraz długości trasy. Program ponadto

oblicza sumę emisji  pyłu ze wszystkich źródeł dla wszystkich okresów i na tej  podstawie

określa  średni  ważony  skład  frakcyjny  pyłu.  W  celu  określenia  wielkości  emisji

zanieczyszczeń  z  pojazdów poruszających  się  po  terenie  planowanego  zakładu  określono

szacunkowy udział poszczególnych grup pojazdów w całkowitym ruchu dla poszczególnych

tras, który przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16 Struktura ruchu pojazdów przyjęta do obliczenia emisji zanieczyszczeń z poszczególnych tras

ruchu pojazdów.

Rodzaj Technologia Udział [%] Prędkość [km/h] Stopień załadunku

[%]

Trasa ruchu pojazdów ciężarowych (Tr-1)

Sztywne podwozie >32 t
HD Euro IV 50 10 50

HD Euro V 50 10 50

Trasa ruchu pojazdów osobowych (Tr-2)

Benzyna < 1,4 l PC Euro 4 10 10 nie dotyczy

PC Euro 5 10 10 nie dotyczy

PC Euro 6 5 10 nie dotyczy

Benzyna 1,4-2,0 l PC Euro 3 10 10 nie dotyczy

PC Euro 4 10 10 nie dotyczy

PC Euro 5 5 10 nie dotyczy

Diesel < 2,0 l PC Euro 3 10 10 nie dotyczy

PC Euro 4 10 10 nie dotyczy

PC Euro 5 5 10 nie dotyczy

Diesel > 2,0 l PC Euro 3 10 10 nie dotyczy

PC Euro 4 10 10 nie dotyczy

PC Euro 5 5 10 nie dotyczy
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Trasa ruchu ładowarki (Tr-3)

Sztywne podwozie 20-26 t HD Euro IV 100 10 50

Ponadto  założono,  że  w  przypadku  każdej  wyznaczonej  trasy  ruchu  średnia  temperatura

otoczenia będzie wynosić 8°C, a średnia prędkość pojazdów 10 km/h. W tabeli 17 zestawiono

wybrane  wskaźniki  emisji  dla  poszczególnych  pojazdów.  Wielkość  zamieszczonych

wskaźników uzależniona jest głównie od średniej temperatury powietrza i średniej prędkości.

W związku z  tym,  że  emisja  lotnych  związków organicznych  wyliczana  jest  przy użyciu

dwóch  metodyk  (B710  i  B760),  wskaźniki  emisji  węglowodorów  alifatycznych,

aromatycznych  i  benzenu  są  inne  dla  każdej  trasy,  wobec  czego  zrezygnowano  z

przedstawienia ich.

Tabela  17  Zestawienie  wybranych  wskaźników emisji  [g/km]  dla  poszczególnych  typów  pojazdów  do

obliczenia emisji maksymalnej zanieczyszczeń z ruchu pojazdów.

Rodzaj Technologia CO NOx Pył og.* NH3 SO2 Pb Ilość

paliwa

Trasa ruchu pojazdów ciężarowych (Tr-1)

Sztywne podwozie >32 t
HD Euro IV 0,474 9,95 0,3077 0,002906 0,0551 - 551

HD Euro V 0,474 5,68 0,3077 0,002906 0,0551 - 551

Trasa ruchu pojazdów osobowych (Tr-2)

Benzyna < 1,4 l PC Euro 4 0,1644 0,0917 0,0437 0,000977 0,01081 0,411 108,1

PC Euro 5 0,1644 0,0688 0,0437 0,000815 0,01081 0,411 108,1

PC Euro 6 0,1644 0,0688 0,0437 0,000815 0,01081 0,411 108,1

Benzyna 1,4-2,0 l PC Euro 3 0,817 0,0867 0,0437 0,001333 0,01298 0,493 129,8

PC Euro 4 0,1644 0,0917 0,0437 0,000977 0,01212 0,461 121,2

PC Euro 5 0,1644 0,0688 0,0437 0,000815 0,01212 0,461 121,2

Diesel < 2,0 l PC Euro 3 0,2952 1,293 0,0997 0,000969 0,00924 - 92,4

PC Euro 4 0,336 0,98 0,0992 0,000969 0,00924 - 92,4

PC Euro 5 0,336 0,705 0,0452 0,000969 0,00924 - 92,4

Diesel > 2,0 l PC Euro 3 0,2952 1,293 0,0997 0,000969 0,01278 - 127,8

PC Euro 4 0,336 0,98 0,0992 0,000969 0,01278 - 127,8

PC Euro 5 0,336 0,705 0,0452 0,000969 0,01278 - 127,8

Trasa ruchu ładowarki (Tr-3)

Sztywne podwozie 20-26

t

HD Euro IV
0,434 8,58 0,2954 0,002906 0,0483 - 483

* Całość pyłu ogółem stanowi pył PM10, a średni udział pyłu PM2,5 wynosi ok. 62,298% dla trasy Tr-1, 58,851% dla trasy Tr-2 oraz

60,732% dla trasy Tr-3.

W tabeli 18 zestawiono wyliczone wielkości emisji maksymalnej i rocznej z ruchu pojazdów

po terenie zakładu dla poszczególnych tras.
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Tabela  18  Zestawienie  emisji  maksymalnej  i  rocznej  związanej  z  ruchem  pojazdów  po  terenie

planowanego zakładu.

Emitor Zanieczyszczenie

Emisja

maksymalna

[kg/h]

Emisja

roczna

[Mg/h]

Tr-1

tlenek węgla 0,000513 0,001067
tlenki azotu jako NO2 0,00846 0,01761
pył ogółem 0,000333 0,000693
- w tym pył do 2,5 µm 0,0002077 0,000432
- w tym pył do 10 µm 0,000333 0,000693
amoniak 3,15E-6 6,55E-6
dwutlenek siarki 0,0000597 0,0001241
w. alifatyczne 0,000043 0,0000894
w. aromatyczne 0,000023 0,0000478
benzen 6,39E-8 1,33E-7

Tr-2

tlenek węgla 0,001082 0,000563
tlenki azotu jako NO2 0,001991 0,001036
pył ogółem 0,0002329 0,0001211
- w tym pył do 2,5 µm 0,0001371 0,0000713
- w tym pył do 10 µm 0,0002329 0,0001211
amoniak 4,00E-6 2,08E-6
ołów 0,0000399 0,00002073
dwutlenek siarki 7,78E-7 4,05E-7
w. alifatyczne 0,000959 0,000499
w. aromatyczne 0,00022 0,0001144
benzen 0,00001418 7,38E-6

Tr-3

tlenek węgla 0,001029 0,002139
tlenki azotu jako NO2 0,02034 0,0423
pył ogółem 0,000699 0,001455
- w tym pył do 2,5 µm 0,000425 0,000884
- w tym pył do 10 µm 0,000699 0,001455
amoniak 6,88E-6 0,00001431
dwutlenek siarki 0,0001145 0,0002378
w. alifatyczne 0,0000854 0,0001776
w. aromatyczne 0,0000456 0,000095
benzen 1,27E-7 2,64E-7

1.3.  Analiza  wpływu źródeł  substancji  zanieczyszczających  na  stan  zanieczyszczenia

powietrza

W  celu  określenia  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  stan  jakości  powietrza

atmosferycznego wykonano obliczenia rozkładu przestrzennego stężeń zanieczyszczeń przy

użyciu pakietu OPERAT FB firmy PROEKO Ryszard Samoć z Kalisza. Obliczenia zostały

przeprowadzone  zgodnie  z  metodyką  referencyjną  opisaną  w  Załączniku  nr  3  do

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

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

1.3.1. Charakterystyka terenu w zasięgu 50hmax

Przedmiotowa  inwestycja  zostanie  zlokalizowana  w  miejscowości  Bogucin  przy  drodze

wojewódzkiej  nr  194.  Bezpośrednie  sąsiedztwo  inwestycji  stanowią  nieużytki.  Od  strony

południowej rozciągają się tereny zabudowy przemysłowej i usługowej z nieliczną zabudową
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mieszkaniową.  Na  północnym  zachodzie  znajdują  się  stawy  Gospodarstwa  Rybackiego

Bogucin Sp. z o.o. W promieniu 10-krotności najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub

pyłów do powietrza nie znajduje się żadna zabudowa mieszkaniowa.

W zasięgu oddziaływania emitorów nie znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej.

1.3.2. Aerodynamiczna szorstkość terenu z0

Współczynnik  aerodynamicznej  szorstkości  terenu  z0 wyznaczono  na  podstawie  metodyki

opisanej  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla

niektórych substancji w powietrzu.

Współczynnik obliczono uwzględniając udział typów pokrycia terenu:

 65% tereny niskiej  zabudowy usługowej,  przemysłowej,  biurowej  i  mieszkaniowej

jednorodzinnej, współczynnik przyjęto jak dla zabudowy niskiej z0 = 0,5;

 16% tereny  nieużytków,  torów kolejowych  i  dróg,  współczynnik  przyjęto  jak  dla

terenów pól uprawnych z0 = 0,035;

 12% tereny zadrzewień, współczynnik przyjęto jak dla lasów z0 = 2,0 oraz

 7% tereny pokryte wodami, z0 = 0,00008.

1.3.3. Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego

Aktualny stan jakości powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10, benzenu,

ołowiu i pyłu PM2,5 określono na podstawie tła wydanego przez Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Poznaniu dla miejscowości Janikowo, powiat poznański (tabela 19).

Pismo WIOŚ stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Tło dla pozostałych substancji

ustalono  zgodnie  z  zapisami  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  wartości

odniesienia  dla  niektórych  substancji  w powietrzu  na  poziomie  10% wartości  odniesienia

uśrednionej dla okresu roku.

Tabela  19  Aktualny  stan  jakości  powietrza  dla  miejscowości  Janikowo,  powiat  poznański,  strefa

wielkopolska.

Substancja
Średnioroczne stężenie

[µg/m3]
Dwutlenek siarki 5,0
Dwutlenek azotu 22,0
Pył PM10 28,0
Benzen 1,0
Ołów 0,01
Pyl PM2,5 21,0

1.3.4. Warunki meteorologiczne przyjęte do obliczeń
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W  celu  określenia  warunków  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń  wykorzystano  dane

opracowane  przez  stację  meteorologiczną  Poznań  Ławica,  oraz  różę  wiatrów  dla  miasta

Poznania wydaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do obliczeń

użyto 12- sektorowej róży z rozróżnieniem na sezon zimowy, letni oraz rok.

Podstawowe dane:

 wysokość anemometru ha = 14 m

 średnia temperatura zimą tz = 2,0°C

 średnia temperatura latem tl = 14,0°C

 średnia roczna temperatura ta = 8,0°C

1.3.5. Dopuszczalne normy i aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego

Dopuszczalne normy określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Tabela 20 Dopuszczalne normy.

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3

pył PM10 - 280 40 28
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 5
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 30 22
tlenek węgla 630-08-0 30000 - -
amoniak 7664-41-7 400 50 5
benzen 71-43-2 30 5 1
ołów 7439-92-1 5 0,5 0,01
węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3
węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
pył zawieszony PM2,5 - - 25 21

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok
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1.3.6. Analiza wyników przeprowadzonych symulacji

Na podstawie przedstawionych w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcia parametrów

emitorów  i  emisji,  przeprowadzono  symulacje  rozkładu  przestrzennego  stężeń

poszczególnych  zanieczyszczeń na poziomie  terenu w prostokątnej  siatce obliczeniowej  o

kroku 10 m i wymiarach 260 x 320 m. Wydruk z programu obliczeniowego zawierający dane

wprowadzone  do  obliczeń  rozkładu  przestrzennego  stężeń,  wyniki  obliczeń  oraz  rozkład

przestrzenny stężeń zanieczyszczeń stanowi załącznik do opracowania.

Zakres obliczeń

Zakres  obliczeń  ustalono  zgodnie  z  metodyką  referencyjną  opisaną  w  Załączniku  3  do

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji

w powietrzu tj. zakres pełny obliczeń wykonano dla substancji, dla których obliczone stężenie

maksymalne przekroczyło 10% wartości odniesienia uśrednionej dla okresu jednej godziny

oraz dla pyłu PM2,5. Zakres obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 21 Zakres obliczeń.

Zakres pełny Zakres skrócony
pył PM10 tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2 amoniak
pył zawieszony PM2,5 dwutlenek siarki

ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen

Stężenie na poziomie terenu

Dla  substancji,  w  przypadku  których  obliczenia  wykazały  przekroczenia  10%  wartości

odniesienia uśrednionej dla okresu jednej godziny poza granicą działek inwestycyjnych oraz

dla  pyłu  PM2,5,  przeprowadzono  obliczenia  stężeń  średnich  w  roku  oraz  częstości

przekroczeń  stężeń maksymalnych.  Wyniki  obliczeń  nie  wykazały  przekroczenia  wartości

dyspozycyjnych poza granicami zakładu. Maksymalne wartości stężeń pyłu PM10, tlenków

azotu jako NO2 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 zestawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 22 Maksymalne wartości stężeń poza granicami działek inwestycyjnych.

Nazwa

zanieczyszczenia

Najwyższe stężenie

maksymalne [µg/m3]

Maksymalna częstość

przekroczeń D1 [%]

Maksymalne

stężenie

średnioroczne

[µg/m3]
Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R

Pył PM10 7792,2 280 0,01 < 0,2 0,328 < 12
Tlenki azotu jako

NO2

52,7 200 0,00 < 0,2 1,201 < 8

Pył zawieszony

PM2,5
7792,2 - - - 0,320 < 4

Stężenie na poziomie zabudowy

W związku z tym, że w promieniu dziesięciokrotności wysokości najwyższego emitora nie

znajdują  się  budynki  mieszkalne  lub  biurowe,  budynki  żłobków,  przedszkoli,  szpitali  lub

sanatoriów, nie wykonano obliczeń stężenia zanieczyszczeń na poziomie zabudowy.

Kryterium opadu pyłu

Dla zespołu emitorów punktowych występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia

sprawdzono czy będą spełnione warunki kryterium opadu pyłu,  a tym samym czy należy

obliczyć maksymalny opad tej substancji.

Opad pyłu:

Analizowano emisję pyłu z 10 emitorów.

0,0667/n · Σh3,15 =    165,1

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,00171  < 165,1 [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,000054  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

1.4. Przewidywane oddziaływanie emisji na środowisko

Etap budowy

Etap  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  będzie  się  wiązał  z  wystąpieniem  emisji

niezorganizowanej  zanieczyszczeń  pochodzącej  z  prowadzonych  prac  ziemnych

(wykonywania wykopów, przesuwania mas ziemnych) oraz z silników maszyn poruszających

się po placu budowy. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych, materiały sypkie

dostarczane i odbierane z placu budowy będą przewożone luzem zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.)

tj.  w  szczelnych  skrzyniach  ładunkowych  przykrytych  plandeką.  Emisja  z  etapu  budowy
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będzie chwilowa i odwracalna, a więc nie będzie miała wpływu na stan jakości powietrza  

w rejonie zainwestowania.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie załadunek

silosów  na  cement  i  popiół,  emisja  niezorganizowana  z  kruszywa  magazynowanego  

w zasiekach  oraz  ruch  pojazdów po  terenie  zakładu.  Wykonane  na  potrzeby  niniejszego

raportu obliczenia wykazały, że emisja zanieczyszczeń po realizacji przedmiotowej inwestycji

nie  będzie  powodowała  przekroczenia  wartości  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra

Środowiska  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu  oraz  

w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  poziomów

niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.U.  poz.  1031).  Ponadto  na  etapie  eksploatacji

przedsięwzięcia planuje się stosowanie szeregu środków ograniczających emisję wtórną pyłu,

w szczególności zraszania dróg transportowych, zamiatania powierzchni utwardzonych oraz

ograniczania prędkości pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Wobec tego należy

uznać iż  przedmiotowe przedsięwzięcie  nie  będzie miało ponadnormatywnego wpływu na

stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. 

1.5. Wnioski i zalecenia

Zgodnie  z  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga

pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881) oraz w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja

wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880, z późn. zm.), silosy na cement i popiół jako

zbiorniki  materiałów  sypkich  o  pojemności  większej  niż  50  m3,  wymagają  posiadania

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5

ustawy Prawo ochrony środowiska,  w przypadku instalacji  nowo zbudowanych,  z których

emisja  wymaga  pozwolenia,  prowadzący  instalacje  jest  obowiązany  do  przeprowadzenia

wstępnych  pomiarów  emisji  w  ciągu  14  dni  od  zakończenia  rozruchu  instalacji  lub

uruchomienia  instalacji.  Konstrukcja  wylotów emisji  zanieczyszczeń  z  silosów nie  będzie

pozwalała na wyznaczenie punktów pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-Z-04030-

7,  a tym samym na wykonanie miarodajnych pomiarów. W związku z tym proponuje się

odstąpić od wykonania wstępnych pomiarów emisji.
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2C. Oddziaływania akustyczne

Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia: Etap  realizacji  inwestycji  będzie  związany  z

krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska przez urządzenia i maszyny wykorzystywane w

fazie  wdrażania  zmian.  Zakłada  się  jednak,  że  faza realizacji  przedsięwzięcia,  biorąc  pod

uwagę  jej  tymczasowość,  nie  będzie  powodowała  obniżenia  standardów  akustycznych

otoczenia. 

Na etapie eksploatacji:

Określenie  wielkości  emisji  hałasu  do  środowiska  oparto  na  metodzie  obliczeniowej  i

komputerowej  symulacji  propagacji  dźwięku  w  środowisku.  Obliczenia  wykonano  z

wykorzystaniem oprogramowania SoundPlan 8.0 (licencja numer BABG7341), w oparciu o

normę  PN  ISO  9613-2  Akustyka.  Tłumienie  dźwięku  podczas  propagacji  w  przestrzeni

otwartej.  Obliczenia  poziomów  dźwięku  generowanego  przez  przedmiotową  inwestycję

przeprowadzono  w  oparciu  o  poziomy  mocy  akustycznej  planowanych  źródeł  hałasu  z

uwzględnieniem warunków i zasad propagacji dźwięku. 

Uzyskane symulacyjnie wyniki stały się podstawą do oceny przewidywanego oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko.

a. 7B.1. Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku i lokalizacja zakładu

Dopuszczalne poziomy emisji hałasu do środowiska są określone w Rozporządzeniu Ministra

Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w

środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 – tekst jednolity). W przypadku hałasu pochodzącego

od  obiektów  i  grup  źródeł  innych  niż  drogi  i  linie  kolejowe,  dopuszczalne  poziomy

równoważnego dźwięku A definiuje się dla 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia (LAeqD)

oraz 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy (LAeqN). Wartości dopuszczalnych poziomów są

zależne od klasyfikacji terenów wymagających ochrony akustycznej.
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Tabela 23 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Lp. Rodzaj terenu

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu

LAeqD

przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym

godzinom dnia 

LAeqN

przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej

godzinie nocy
1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
45 40

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)

c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

50 40

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

55 45

4  Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców

55 45

1) W  przypadku  niewykorzystywania  tych  terenów  zgodnie  z  ich  funkcją  w  porze  nocy,  nie

obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

Na  terenach  planowanej  inwestycji  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania

przestrzennego.  Teren ten zaklasyfikowano jako teren aktywizacji  gospodarczej  zgodnie z

miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  uchwalonym  Uchwałą  nr

LIII/575/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002r.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkalnej,  zlokalizowane są w kierunku południowym oraz

północnym względem przedmiotowego zakładu. Klasyfikację części terenów znajdujących się

na  północ  zawarto  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonym

Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. określającym

je jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Na  pozostałych  terenach  zlokalizowanych  w  kierunku  północnym,  a  także  w  kierunku

południowym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku

z powyższym klasyfikacji  terenów dokonano w oparciu o pismo Urzędu Miasta  i  Gminy

Swarzędz WOS.6220.2.8.2018-1, zgodnie z którym najbliższe tereny podlegające ochronie

akustycznej znajdują się odległości 50 oraz 80 metrów od granicy terenu działki inwestora w

kierunku  południowym,  a  także  w odległości  około  120 metrów  w kierunku  północnym.

Zgodnie z ww. pismem są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

23



W oparciu o powyższe, określono następujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w

środowisku dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

LAeqD = 50 dB (pora dzienna 6.00-22.00)

LAeqN = 40 dB (pora nocna 22.00-6.00)

Rysunek 1 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr

XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r

b. 7B.2. Opis  planowanych  źródeł  emisji  hałasu  wraz  z  podaniem  ich  danych

akustycznych.

Na  terenie  planowanej  inwestycji  planuje  się  uruchomienie  dwóch  węzłów do  mieszania

betonu,  pracę  ładowarki,  ruch  pojazdów  ciężkich  odpowiadających  za  transport,  a  także

pojazdów osobowych.  Na  terenie  planuje  się  2  hale  magazynowe  oraz  budynek  biurowy

wykonane w technologii lekkiej zabudowy z płyty warstwowej. W związku z brakiem emisji

hałasu z budynków, zostały one potraktowane jako element ekranujący. Zgodnie z informacją

podaną przez inwestora, zakład ma pracować 8 godzin w porze dnia.
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Źródła stacjonarne

Do źródeł stacjonarnych na terenie przedmiotowej inwestycji będą należeć jedynie węzły do

mieszania  betonu.  Poziom mocy  akustycznej  planowanego  węzła  określono  w  oparciu  o

pomiary podobnej linii, funkcjonującej w innej lokalizacji. Pomiar wykonano w czasie ciągłej

pracy linii łącznie z załadunkiem betonu do pojazdu ciężarowego. Ze względu na warunki

terenowe (ruch pojazdów, lokalizację budynków) pomiary wykonano w odległości 10 metrów

wokół obrysu węzła. Wyniki uśrednionego poziomu dźwięku oraz poziom mocy akustycznej

w pasmach częstotliwości zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 24 Spis punktowych źródeł hałasu obecnych oraz planowanych na terenie zakładu.

Węzeł do
mieszania

betonu

31.5
Hz

40
Hz

50 
Hz

63 
Hz

80 
Hz

100 
Hz

125
Hz

160
Hz

200 
Hz

250
Hz

315 
Hz

400 
Hz

500 
Hz

630
Hz

800
Hz

Średni
poziom

ciśnienia
akustyczneg

o LpAśr

36,4 45,0 39,8 44,9 39,6 44,8 49,1 49,9 50,0 53,1 56,2 56,1 58,4 58,9 61,4

Poziom
mocy

akustycznej
LWA

64,3 72,9 67,8 72,9 67,6 72,7 77,1 77,9 78 81,1 84,2 84,1 86,3 86,9 89,4

1kHz 1,25kHz 1,6kHz 2k Hz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz
12,5kH

z
16kHz Lw

Średni
poziom

ciśnienia
akustyczneg

o LpAśr

61,9 59,7 58,8 59,0 57,2 56,2 55,5 55,4 53,0 46,3 41,6 35,9 29,7 69,9

Poziom
mocy

akustycznej
LWA

89,9 87,6 86,8 86,9 85,2 84,2 83,5 83,4 81,0 74,3 69,6 63,9 57,7 98,1

Źródła ruchome

Ładowarka

Na terenie  planowanej  inwestycji  zakłada  się  pracę  ładowarki,  poruszającej  się  pomiędzy

zasiekami  na  kruszywo,  a  planowanymi  węzłami.   Zgodnie  z  informacją  otrzymaną  od

Inwestora  ładowarka  ma  wykonywać  średnio  16  przejazdów  w  ciągu  godziny.  Moc

akustyczną pojazdu przyjęto jako Lw=105dBA w oparciu o kartę katalogową planowanego

urządzenia, której fragment dotyczący parametrów akustycznych, zawarto poniżej. 
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Rysunek 2 Parametry planowanej ładowarki.

Pojazdy osobowe

Ruch pojazdów osobowych odbywa się od wjazdu w południowo-wschodniej części terenu w

kierunku  parkingu  dla  samochodów  osobowych.  Zamodelowane  trasy  pojazdów  lekkich

uwzględniają szacowane trasy dojazdu do parkingu, podczas gdy sam parking jako źródło

hałasu został  zamodelowany oddzielnie.  Założono, że ruch pojazdów lekkich jest  głównie

związany z dojazdem pracowników, stąd do obliczeń przyjęto największe natężenie ruchu

pojazdów osobowych w godzinach rozpoczęcia oraz zakończenia pracy zakładu. Natężenie

ruchu pojazdów otrzymano od Inwestora i zawarto w tabeli poniżej.

Tabela 25 Dane dotyczące natężenia ruchu – pojazdy osobowe.

Pojazdy osobowe
Pora dnia (6:00 – 22:00) 20
Pora nocy (22:00 – 6:00) --

Drogę przejazdu pojazdu lekkiego zamodelowano za pomocą źródła liniowego, którego moc

akustyczną  przyjęto  w  oparciu  o  instrukcje  ITB  nr  338,  a  dane  do  obliczeń  zawarto  w

poniższej tabeli. 

Tabela 26 Poziom mocy akustycznej pojazdu osobowego.

Pojazdy osobowe

Ruch pojazdu 94,0 dB
zależnie od długości drogi i

prędkości

Na terenie planowanej inwestycji, znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych

w liczbie 24 zatok. Emisję hałasu z terenu parkingów osobowych  wyznaczono wykorzystując

moduł  obliczeniowy  programu  SoundPlan  –  LFU  Bayern  2007  opracowany  zgodnie  z

wytycznymi do modelowania emisji hałasu parkingów.

Zgodnie z powyższym modelem przyjmuje się następujące wartości:
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 poziom  mocy  akustycznej  dla  jednej  operacji  parkowania  na  jedno  miejsce

parkingowe na godzinę Lwo= 63 dB(A).

Wykorzystując  powyższe  założenia,  a  także  histogram  czasowy  natężenia  ruchu,  moduł

oblicza emisję hałasu z terenu parkingu. 

Ilość operacji parkowania na stanowisko na godzinę  wyznaczono wg. poniższej zależności:

gdzie:

n – ilość pojazdów korzystających z parkingu w czasie T

N – ilość miejsc parkingowych

h – ilość godzin w czasie T

Podczas  szacowania  histogramu  czasowego  poruszania  się  pojazdów  osobowych  po

parkingach,  uwzględniono  oddzielnie  operację  przyjazdu  oraz  wyjazdu  każdego  auta.

Godzinowy rozkład natężenia ruchu pojazdów osobowych przyjęto podobnie jak dla źródła

liniowego modelującego ruch pojazdów, największy w godzinach wymiany pracowników.

Pojazdy ciężarowe

Ruch pojazdów ciężarowych będzie się odbywać od wjazdu na teren w kierunku węzłów do

mieszania  betonu oraz zasieków na  kruszywo.  Planuje się  natężenie  ruchu wynoszące  20

pojazdów ciężkich w czasie pracy zakładu tj. w ciągu 8 godzin pory dnia. W porze nocy nie

jest planowany ruch pojazdów.

Moc  akustyczną  generowaną  przez  pojazdy  ciężkie  podczas  poruszania  się,  przyjęto  w

oparciu  o  dane  zawarte  w  instrukcji  ITB  338  dotyczące  mocy  akustycznych  pojazdów

ciężkich. Parametry operacji startu i zatrzymania, a także poruszania się pojazdu ciężkiego,

zestawiono w tabeli.

Tabela 27 Zestawienie poziomu mocy akustycznej pojazdów ciężkich i dostawczych.

Operacja
LWA

[dB]
Czas [s]

Pojazdy ciężkie

start 105,0 5

zatrzymanie 100,0 3

jazda po terenie 100,0
zależnie od długości drogi i

prędkości

W  modelu  uwzględniono  również  operację  startu  i  zatrzymania  w  pobliżu  węzłów  do

mieszania betonu, modelując tę operację jako zastępcze źródło punktowe. 
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W związku z tym, poziom mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego modelującego

„punkt charakterystyczny” START/STOP (startu i zatrzymania) wynosi :

Dla pojazdów ciężarowych planuje się także parking zlokalizowany w południowej części

terenu, składający się z 4 zatok parkingowych.

Emisję  hałasu  z  terenu  parkingu  wyznaczono,  podobnie  jak  w  przypadku  pojazdów

osobowych, wykorzystując moduł obliczeniowy programu SoundPlan – LFU Bayern 2007

opracowany  zgodnie  z  wytycznymi  do  modelowania  emisji  hałasu  parkingów,

uwzględniający poziomy mocy akustycznej dla pojazdów ciężkich.

Spis ruchomych źródeł hałasu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 28 Zestawienie ruchomych źródeł hałasu.

Symbol Opis
I / A

[m / m2]
L'w  [dBA] Lw  [dBA]

ciezkie1 trasa pojazdów ciężkich 345,84 58,2 83,6
lekkie trasa pojazdów osobowych 171,63 52,2 74,6

ładowarka ruch ładowarki 105,37 65 85,2
start/stop punkt zatrzymania ciężkich -- 103,7 103,7

parking_C Parking dla pojazdów ciężkich 181,93 60,4 83
parking_L Parking dla pojazdów osobowych 371,4 51,1 76,8

Objaśnienia:
A – wymiar (długość lub powierzchnia) źródła
L'w – poziom mocy akustycznej na 1m lub 1m2

Lw – poziom mocy akustycznej źródła na jednostkę
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Graficzne przedstawienie źródeł hałasu zawarto na poniższym rysunku.

Rysunek 3 Lokalizacja źródeł hałasu.

Raport z programu komputerowego,  przedstawiający zestawienie wszystkich źródeł hałasu

zawarto w załączniku.

c. 7B.3. Wyniki modelowych obliczeń akustycznych.

W wyniku obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wyznaczono poziomy równoważne dla pory

dnia w punktach receptorowych, których lokalizacje wybrano w oparciu o Rozporządzenie

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

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
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Punkty zlokalizowano na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej

na wysokości 4,0 m n.p.t. Lokalizację punktów przedstawiono na rysunku. Ze względu na

planowany czas pracy w ciągu 8 godzin pory dnia, obliczeń dokonano jedynie dla pory dnia.

Wyniki  przedstawiono  zarówno  dla  punktów  receptorowych,  jak  i  w  postaci  map

rozprzestrzeniania  hałasu  wraz  z  izolinią  przedstawiającą  zasięg  dopuszczalnych  wartości

hałasu.

Rysunek 4 Lokalizacja punktów receptorowych.

Tabela 29 Wyniki obliczeń poziomu równoważnego dla planowanej inwestycji dla pory dnia.

Punkt receptorowy
Z 

LAeqD
(dop.)  

LAeqD
LAeqD,

diff
[m] [dB] [dB] [dB]

P1 4 50 47,7 --

P2 4 50 40,8 --

P3 4 50 38,2 --
Oznaczenia:

Z – wysokość ponad poziomem terenu

LAeqD (dop.)  - wartość dopuszczalna równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A obliczony w danym punkcie referencyjnym dla pory dnia

LAeqD,diff – wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku A dla pory dnia
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Graficzne  przedstawienie  rozkładu poziomu dźwięku w środowisku wokół  przedmiotowej

inwestycji dla pory dnia oraz pory nocy zamieszczono w załączniku.

d. 7B.4. Planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu

zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Uzyskane  na  drodze  obliczeń  wyniki  propagacji  dźwięku  w środowisku nie  wskazują  na

ponadnormatywną  emisję  hałasu  do  środowiska  na  najbliższych  terenach  podlegających

ochronie  akustycznej.  W  związku  z  tym  nie  ma  konieczności  stosowania  dodatkowych

środków ochrony przed hałasem.

e. 7B.5. Podsumowanie.

Dla planowanej inwestycji dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu. W obliczeniach

wykorzystano informacje dotyczące rodzaju źródeł hałasu, czasu ich pracy oraz pozostałych

parametrów  niezbędnych  do wykonania  modelu  obliczeniowego.  W oparciu  o  miejscowe

plany zagospodarowania  przestrzennego  oraz  pismo z  Urzędu Miasta  i  Gminy Swarzędz,

dokonano  określenia  najbliższych  terenów  podlegających  ochronie  akustycznej,  a  także

zaklasyfikowano je w sposób pozwalający na określenie dopuszczalnych wartości poziomu

hałasu. Ze względu na tryb pracy planowanej inwestycji,  mającej funkcjonować jedynie w

porze dnia, dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu tylko dla pory dnia. W wyniku

przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu

na  terenach  podlegających  ochronie  akustycznej.  Zakłada  się,  że  na  etapie  eksploatacji

planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla klimatu akustycznego okolicznych

terenów.

3C. Gospodarka wodno-ściekowa

f. 3C.1. Źródło poboru wody

Woda na cele zakładu pobierana będzie z sieci wodociągowej na cele socjalne i produkcyjno-

technologiczne (produkcja betonu, ewentualne zraszanie substancji pylistych).

g. 3C.2. Emisja ścieków

Działalność zakładu powodować będzie wyłącznie emisję ścieków bytowych.
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Ścieki bytowe odprowadzane będą do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Na terenie zakładu nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

h. 3C.3. Wody opadowe

Wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce, do której Inwestor posiadać będzie tytuł

prawny.  Wody  opadowe  z  terenów  przekształconych  będą  odprowadzane  w  sposób

niezorganizowany  na  teren  działki.  Taki  sposób  zagospodarowanie  wód  opadowych

przyczyni  się  do  zatrzymania  wód opadowych  w miejscu  ich  powstawania,  minimalizuje

utratę naturalnej retencji i przywraca w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich

odpływu.

i. 3C.4. Ilość wody/ ścieków 

Cele socjalne

Ilość  wody/ścieków  na  cele  socjalne  obliczono  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z  dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia

wody.

Szacunkowo  można  przyjąć,  że  ilość  pobieranej  wody  równa  się  ilości  odprowadzanych

ścieków.

Planowane zatrudnienie:

 7 pracowników fizycznych 

 3 pracowników administracyjnych

Przyjęto następujące wskaźniki:

 na jednego pracownika fizycznego w ilości 60 litrów/os - LPf 

 na jednego pracownika administracyjnego 15 litrów/os – LPu

Ilości dobowe pobieranej wody i powstających ścieków obliczono z zależności:

 średnia dobowa ilość wody/ ścieków

Qd.śr. = 0,001 * qf* LPf  +0,001*qu*LPu [m3/d]

Qd.śr. = 0,465 m3/d

 roczna emisja ścieków

Qr = Qd. *260 dni [m3/r]

Qr = 121 m3/rok
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Cele produkcyjno- technologiczne

Zapotrzebowanie na wodę: 17,3 m3/dobę; Qr = 4500 m3/rok.

Brak emisji ścieków przemysłowych, woda pozostaje w produkcie. 
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4C. Gospodarka odpadami

4D.1. Odpady na etapie eksploatacji:

Wykonawca  robót  adaptacyjnych  odpowiednio  zorganizuje  zaplecze  w  sposób

minimalizujący  zanieczyszczenie  środowiska.  Powstające  w  trakcie  prac  odpady  będą

magazynowane  w  wyznaczonym  przez  wykonawcę  miejscu  i  przekazywane  odbiorcom

posiadającemu  zezwolenie  na  ich  odbiór.  Realizacją  prac  przy  planowanej  adaptacji

zajmować się będzie specjalistyczna firma budowlana. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia

2012  r.  o  odpadach  (Dz.U.  2018  poz.  21  ze  zm.),  wytwórcą  odpadów  powstających  z

świadczenia  usług  w  zakresie  budowy,  rozbiórki,  remontu  obiektów  jest  podmiot,  który

świadczy  te  usługi.  W  związku  z  tym,  wszystkie  odpady  powstałe  w  wyniku  realizacji

inwestycji będą własnością firmy zewnętrznej wykonującej prace.

Na etapie budowy mogą powstać następujące rodzaje odpadów:

 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

 17 02 03 – tworzywa sztuczne,

 17 04 05 – żelazo i stal,

 17 04 07 – mieszaniny metali

 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503

Wszystkie powstające na tym etapie odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnie do

tego  przeznaczonych  pojemnikach,  kontenerach,  workach  lub  na  terenie  utwardzonym  w

wydzielonym  miejscu  na  terenie.  Całkowita  ilość  powstających  na  tym  etapie  odpadów

będzie zależeć od sposobu prowadzenia robót budowlano - adaptacyjnych. Następnie odpady

będą  przekazywane  podmiotom  uprawnionym  do  ich  zagospodarowania  (zbierania  i

przetwarzania).

4D.2. Odpady na etapie eksploatacji:

Gospodarka odpadami  komunalnymi  na  analizowanym terenie  prowadzona jest  zgodnie  z

zapisami ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Obiekt wyposażony będzie w pojemniki

na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady segregowane.  Pojemniki są

ustawione  na  utwardzonej  powierzchni  w  specjalnie  wydzielonych  do  tego  miejscach  na
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terenie  obiektu.  Planowane do wytwarzania  ilości  na etapie  eksploatacji  przedstawiają  się

następująco:

 PAPIER kod odpadu 15 01 01 w ilości 0,200 Mg/rok 

 SZKŁO kod odpadu 15 01 07 w ilości 0,300 Mg/rok 

 TWORZYWA SZTUCZNE I METALE kod odpadu 15 01 02 w ilości 0,300 Mg/rok

 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  kod odpadu 20 02 01 w ilości  0,05

Mg/rok

 ODPADY ZMIESZANE o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 1,2 Mg/rok 

- 1 pracownik wytwarza ok. 40 dm3 odpadów komunalnych / miesiąc

- 1 m3 odpadów zmieszanych waży ok. 250 kg

Ilość odpadów komunalnych na etapie wyniesie zatem:

- 10 osób x 12 miesięcy x 40 dm3 odpadów  = 4,8 m3 odpadów = ok. 1,2 Mg

Zakładana produkcja betonu jest procesem pracującym w obiegu zamkniętych, nie zakłada się

powstawania  strumienia  odpadów  z  obszaru  produkcyjnego.  W  procesie  nie  będą

wykorzystywane  odpady  -  przyjmowane  do  procesu  popioły  lotne  spełniają  wymagania

normy  

PN-EN 450-1+A1:2009 „Popiół lotny do betonu” i posiadają też Certyfikat Zgodności WE

wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, oznakowany jest symbolem CE (przestały być

odpadem).

Odpady  z  ewentualnych  prac  remontowych  i  utrzymania  ruchu  będą  własnością  firm

zewnętrznych wykonujących te usługi.

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w

tym gleby, wody i powierzchni ziemi

W  odniesieniu  do  wpływu  na  różnorodność  biologiczną każdego  przedsięwzięcia  należy

uwzględnić m. in. elementy takie jak: interakcje przedsięwzięcia z chronionymi gatunkami

oraz  siedliskami  gatunków,  interakcje  przedsięwzięcia  z  obszarami  chronionymi,  których

celem jest ochrona gatunków, siedlisk gatunków i ekosystemów, wpływ przedsięwzięcia na
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usługi ekosystemowe, inaczej funkcje ekosystemów, wpływ przedsięwzięcia na ekosystemy,

interakcje przedsięwzięcia z gatunkami,  interakcje przedsięwzięcia z siedliskami gatunków

oraz interakcje przedsięwzięcia z elementami środowiska powodujące utratę różnorodności

genetycznej.  Zabrane  dane  pozwalają  określić  przyrodnicze  znaczenie  inwentaryzowanego

obszaru jako bardzo nieznaczne. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązała z

usunięciem  jakiejkolwiek  roślinności.  Nie  będzie  też  stanowiła  zagrożenia  dla  prawnie

chronionych gatunków roślin i zwierząt. Nie przewiduje się więc negatywnego oddziaływania

na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i

kondycje populacji gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących

oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia, w fazie adaptacji i eksploatacji, nie wpłynie

także  na  obszary  chronione,  w  szczególności  na  siedliska  przyrodnicze,  gatunki  roślin  i

zwierząt  oraz  ich  siedlisk,  dla  których  wyznaczone  zostały  obszary  Natura  2000,  ani

pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto

przedsięwzięcie  nie  spowoduje utraty i  fragmentacji  siedlisk  oraz  nie  wpłynie  na funkcje

ekosystemu.  Z  uwagi  na  bardzo  ograniczone  walory  przyrodnicze  obszaru  planowanej

inwestycji jej realizacja nie będzie miała znaczącego wpływu na zasoby przyrody ożywionej

otoczenia tego obszaru, miasta czy też regionu.

Wykorzystanie  wszystkich zasobów naturalnych odbywać się będzie w sposób racjonalny,

czyli w sposób uwzględniający zachowanie środowiska naturalnego.

Teren inwestycji w większości znajduje się na obszarze zagospodarowanym przemysłowo. W

związku  z  planowaną  inwestycją  nie  planuje  się  wycinki  drzew  lub  krzewów.  Teren

wykorzystywany będzie przemysłowo zgodnie z zapisami MPZP. Przedmiotowy teren objęty

jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  – Uchwała  Nr LIII/575/2002

Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę

położona w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej  i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/31

(pow. zmiany 5,0433ha). Zgodnie z jej zapisami analizowany teren został oznaczony jako AG

-  tereny  aktywizacji  gospodarczej.  Na terenie  nie  znajdują  się  z  chronione  gatunki  oraz

siedliska  gatunków, obszary chronione,  należy więc założyć  ze planowana inwestycja  nie

będzie miała wpływu na różnorodność biologiczną.

Analizując  przedsięwzięcie  pod  względem  usytuowania  można  stwierdzić,  że  planowana

inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, czy innych obszarach o
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płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych.  Inwestycja  nie  będzie  zlokalizowana  na  obszarach

wybrzeży,  obszarach  górskich  lub  leśnych,  w  strefie  ochronnej  ujęć  wód  i  obszarach

ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach,

na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach mających znaczenie

historyczne,  kulturowe  lub  archeologiczne. Aktualnie  analizowany  teren  jest

niezagospodarowany  i  niezabudowany a  w  wyniku  realizacji  inwestycji  nie  zajdzie

konieczność  wycinki  jakichkolwiek  drzew czy krzewów.  Poniżej  szczegółowe informacje

dotyczące zagospodarowania terenu:

1) utwardzone place i miejsca parkingowe 1680m2

2) węzły betoniarskie 632m2

3) zasieki na kruszywa 1750m2

4) zabudowa - hale, biura, waga 1340m2

5) drogi manewrowe 2478m2

6) tereny zielone nieprzeznaczone pod działalność 10040m2

7) teren działalności gospodarczej nieutwardzony 7080m2

-----------------------------------

RAZEM 25000m2

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu

Zakład energię  elektryczną oraz wodę pobierać będzie z sieci  zewnętrznych na podstawie

umów z ich gestorami poprzez przyłącza doprowadzone do zakładu. Efektywna gospodarka

energetyczna realizowana jest na terenie zakładu poprzez: 

 szczelne układy przesyłowe mediów 

 racjonalne użytkowanie prądu

 stosowanie energooszczędnych źródeł poboru prądu 

 efektywne  i  wysokosprawne  prowadzenie  procesów  produkcyjnych  bez  zbędnych

przerw technologicznych, rozruchów i zatrzymań pracy instalacji.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie zgodnie z PN oraz

warunkami  technicznymi  prowadzenia  robót  takich  wielkości  w  zakresie  zużycia  wody,

materiałów,  paliw  oraz  energii,  które  nie  wykraczałoby  poza  zwykłe  korzystanie  ze

środowiska.  Planowane  zużycie  wody  na  cele  produkcyjno-  technologiczne  wynosi  4500
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m3/rok.  Łączne  zużycie  surowców  (żwir,  piasek,  cement,  dodatki)  wyniesie  ok.  67 000

ton/rok natomiast zużycie popiołów lotnych ok. 1500 ton/rok.
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f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko

W przedmiotowej inwestycji nie zajdzie konieczność wykonania prac rozbiórkowych.

g)  ocenione w oparciu  o wiedzę  naukową ryzyko wystąpienia  poważnych awarii  lub

katastrof  naturalnych  i  budowlanych,  przy  uwzględnieniu  używanych  substancji  i

stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska poważna awaria przemysłowa - to zdarzenie, w

szczególności  emisja,  pożar  lub  eksplozja,  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. Zgodnie z ustawą  Prawo

ochrony  środowiska,  zakład  stwarzający  zagrożenie  wystąpienia  poważnej  awarii

przemysłowej, klasyfikuje się jako „zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii” lub

jako  „zakład  o  dużym  ryzyku  wystąpienia  awarii”.  Elementami  decydującymi  ww.

klasyfikacji  jest  rodzaj,  kategoria  i  ilość  substancji  niebezpiecznej  znajdującej  się  w nim.

Zakwalifikowanie  zakładu  do  jednej  z  wyżej  określonych  kategorii  następuje  zgodnie  z

Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  rodzajów  i  ilości  substancji

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

(Dz.U. z 2016, poz. 138)-dalej jako RMG.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  stycznia  2016  r.  w  sprawie

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o

zaliczeniu  zakładu  do  zakładu  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej

awarii  przemysłowej,  obiekt  nie  będzie  kwalifikować  się  pod  definicje  zawarte  w

rozporządzeniu.  Na zakładzie  opracowane zostaną  procedury minimalizowania  i  usuwania

skutków  awarii  w  razie  jej  wystąpienia.  W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  awarii

natychmiast podejmie się działania ograniczające i likwidujące całkowicie skutki zaistniałej

sytuacji. 

Zapobieganie zagrożeniom środowiska realizowane będzie w następujący sposób:

 Inicjowanie szkoleń pracowników, których praca może mieć wpływ na wystąpienie

zagrożenia  i/lub  podczas  wykonywania  czynności  służbowych  mogą  mieć  styczność  z

zagrożeniem środowiska,
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 Zapewnienie  środków  w  zakresie  niezbędnym  do  skutecznej  likwidacji  zagrożeń

środowiska,

 Kontrolowanie  i  monitorowanie  poziomu  gotowości  na  wystąpienie  zagrożenia

środowiska.

Nie zakłada się katastrofy budowlanej lub naturalnej. Planowane zadanie zrealizowane będzie

zgodnie ze sztuką budowlaną i  w zgodzie z przepisami prawa.  W przypadku wystąpienia

katastrofy zastosowane zostaną przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Art. 75.

2)  opis  elementów  przyrodniczych  środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: 

a)  elementów środowiska objętych ochroną na podstawie  ustawy z  dnia  16  kwietnia

2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy, 

Formy ochrony przyrody 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.

142,  10)  formami  ochrony  przyrody  są:  parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,  parki

krajobrazowe,  obszary  chronionego  krajobrazu,  obszary  Natura  2000,  pomniki  przyrody,

stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Na

podstawie  danych  zawartych  na  stronie  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ określono

najbliżej  położone  względem planowanej  inwestycji  tereny  chronione Najbliżej  położone

obszary  chronione  przedstawiono  poniżej  wraz  z  podaniem odległości  od  analizowanego

obiektu:

Tabela 30 Wskazanie odległości od obszarów chronionych

Obszar Nazwa Odległość [km]
Rezerwat Żurawiniec 6,45

Parki krajobrazowe
Park Krajobrazowy Puszcza

Zielonka - otulina
0,87

Parki narodowe
Wielkopolski Park Narodowy -

otulina
14,70

Obszary chronionego

krajobrazu
Dolina Cybiny w Poznaniu 2,91

Natura 2000 Obszary

specjalnej ochrony
Dolina Samicy PLB300013 15,97

Natura 2000 Specjalne obszary

ochrony

Fortyfikacje w Poznaniu

PLH300005
2,70
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Użytek ekologiczny Wilczy Młyn 3,48
Pomnik przyrody Bez nazwy 2,11

Otulina Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

Północna granica  gminy Swarzędz pokrywa się  z  granicą  Parku Krajobrazowego Puszcza

Zielonka. Natomiast południowo-wschodnia część otuliny PKPZ obejmuje północne tereny

gminy  Swarzędz.  W  Parku  oraz  w  jego  otulinie  wyodrębniono  strefy  funkcjonalno

przestrzenne.  Dwie  wyznaczone  w  otulinie  Parku  strefy  położone  są  na  terenie  gminy

Swarzędz. W dniu 4 kwietnia 2005 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie nr 4/05

w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (opubl. Dz. Urz.  Woj.

Wlkp.  Nr  49,  poz.  1527)  w  którym  ustanowił  plan  ochrony  dla  Parku  Krajobrazowego

Puszcza Zielonka.  Rozporządzenie wskazuje na działania ochronne, jakie należy podjąć w

danej strefie lub podstrefie. W PKZP oraz w jego otulinie wyodrębniono strefy funkcjonalno

przestrzenne.  Dwie  wyznaczone  w  otulinie  Parku,  strefy  położone  są  na  terenie  gminy

Swarzędz. Są to: 

• strefa F – jest to strefa ochrony krajobrazu kulturowego związanego z rolnictwem, w której

wyróżniono:  o  podstrefę  F1  –  obejmującą  obszary  jednostek  osadniczych  o  znacznych

walorach kulturowych (m.in. Wierzenicę); o podstrefę F2 – obejmującą pozostałe obszary w

strefie ochrony krajobrazu kulturowego związanego z rolnictwem w otulinie Parku. 

• strefa G – jest to strefa ochrony korytarzy ekologicznych, obejmująca obszar stanowiący

łącznik  ekologiczny  terenów Parku z  doliną  rzeki  Głównej.  Rozporządzenie  wskazuje  na

działania ochronne, jakie należy podjąć w danej strefie lub podstrefie. 

Dla jednostek wyznaczonych w granicach gminy Swarzędz koniecznym jest: 

•  uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w  istniejącej  zabudowie,  poprzez

wybudowanie kanalizacji przez samorządy lokalne; 

• koordynacja działań w zakresie turystyki i rekreacji na terenie parku i otuliny. Dla podstrefy

F1 zaleca się zachowanie walorów kulturowych na terenie Wierzenicy, poprzez wyznaczenie

obszaru ochrony konserwatorskiej. Natomiast w podstrefie F2 proponuje się: 

• oznakowanie granic parku; 

•  opracowanie  spójnego  systemu  wizualnej  informacji  turystycznej  w  najbardziej

uczęszczanych  przez  turystów  miejscach  parku;  koordynacja  działań  w  zakresie  rozwoju

usług turystycznych. 

W strefie G wskazane jest podjęcie działań mających na celu zachowanie i  kształtowanie

zadrzewień przydrożnych i śródpolnych remiz, poprzez pielęgnację istniejących i zakładanie
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nowych  zadrzewień  z  wykorzystaniem  gatunków  rodzimych.  Plan  wprowadza  również

ustalenia  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,

miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  planów  zagospodarowania

przestrzennego województw dotyczące eliminacji  lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.

Zatem  realizacja  Programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Swarzędz  nie  będzie  miała

negatywnych skutków z uwagi na zapisy w Planie ochrony PKPZ.

Z uwagi na odległość inwestycji od wskazanych obszarów nie przewiduje się oddziaływania

przedsięwzięcia na tereny chronione. 

Opis  istniejących  w     sąsiedztwie  lub  w     bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia zabytków chronionych na     podstawie przepisów o     ochronie zabytków i     opiece

nad zabytkami.

Wieś  Bogucin  założona  została  przed  1720 rokiem w dolinie  rzeki  Główna,  na  brzegach

której po obu stronach rozciąga się park (10,5 ha), z lat 80. XIX w. Zachowały się tu ślady po

zespole dworskim, w którym do znajduje się do dziś dobrze zachowany młyn wodny z pocz.

XIX w. 

Obiekty zabytkowe, nieruchome wpisane do rejestru zabytków Bogucin: 

 MŁYN WODNY, pocz. XIX, nr rej. 1997/A z 19.03.1985

 PARK DWORSKI, j. w.

znajdujące się w odległości około 520m na zachód od planowanej inwestycji.

Obiekty z terenu gminy Swarzędz znajdujące się w ewidencji zabytków, wskazanych przez

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji

Zabytków:

190/ POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO: 

a/ dwór, mur., l.20/30 XX, 

b/ młyn, mur., 4 ćw. XIX, 

c/ park krajobrazowy, XIX.

znajdujące się w odległości około 520m na zachód od planowanej inwestycji.
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Wykaz najcenniejszych zabytków ruchomych na terenie Bogucina: „Drzwi z Bogucin, pow.

Poznań”- wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 313 B z 3 grudnia 1973 roku (Metalowe

drzwi, odlewane, wykonane w początkach XX wieku prawdopodobnie do zbudowanego w

1910 roku zamku cesarza Wilhelma w Poznaniu. W chwili wydawania decyzji o wpisie do

rejestru  drzwi  znajdowały  się  pod opieką  Instytutu  Weterynarii  Zakładu  Badania  Chorób

Owadów Użytkowych w Swarzędzu. Brak nowszych informacji na temat obiektu).

Krajobraz  kulturowy  –  obszarowe  wpisy  do  rejestru  zabytków:  PARK  W  ZESPOLE

MŁYNA, pocz. XIX, nr rej. 1997/A z 19.03.1985 Park rozciągał się na powierzchni ponad 10

ha z czego znaczną część stanowiły stawy rybne. Obecnie pierwotny układ parku jest zatarty.

Przeważającą  powierzchnię  zajmują  dziś  stawy rybne.  Starodrzew zachował  się  tylko  na

obszarze 1.5-2 ha. Brak bieżącej pielęgnacji przyczynia się do jego złego stanu,

znajdujący się w odległości około 520m na zachód od planowanej inwestycji.

Korytarze ekologiczne

Identyfikacja  problemów  związanych  z rozwojem  zabudowy  i ocena  ich  wpływu  na

zachowanie  łączności  ekologicznej  powinny  zostać  przeprowadzone  na  etapie

opracowywania  dokumentów  strategicznych  i planistycznych  –  planów  zagospodarowania

przestrzennego, strategii programów rozwoju miast/gmin/województw. Obszary priorytetowe

dla  zachowania  łączności  ekologicznej  powinny  być  trwale  chronione  przed  zabudową,

w szczególności  dotyczy  to  dolin  rzecznych,  ekspansji  zabudowy  podmiejskiej  na  tereny

leśne,  rozbudowy  wsi  o charakterze  ulicówek.  Dla  przedmiotowego  terenu  obowiązuje

MPZP. Inwestycja znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi:

Znacząca odległość wymienionych wyżej obszarów chronionych oraz znikome oddziaływanie

na  środowisko  przedmiotowej  inwestycji  nie  powinno  przyczynić  się  do  oddziaływania

obiektu na obszary chronione z programu Natura 2000. Teren projektowanych technologii nie

znajduje  się  w  obszarach  chronionych  przyrodniczo  i  w  zasięgu  bezpośredniego

oddziaływania na środowisko nie ma obiektów szczególnie chronionych na podstawie ustawy

o ochronie  przyrody.  W stosunku do komponentów środowiskowych  obszary z  programu

Natura 2000 są położone w odległości, na które przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie

miało żadnego wpływu. 
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b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych

wód, geologia

Warunki geologiczne.

Według regionalizacji tektonicznej Polski, teren inwestycji znajduje się na obszarze jednostki

tektonicznej  synklinorium  szczecińsko  –  miechowskiego  (Żelaźniewicz  i  in.,  2011  r.).

Najbliższy głęboki otwór znajduje się nad jeziorem maltańskim w Poznaniu. Jest to Swarzędz

IGH-1 odwiercony do głębokości 1306 [m p. p. t.] i wykorzystywany obecnie do poboru wód

termalnych  z  poziomu  jury  dolnej  na  potrzeby  Aquaparku  Termy  Maltańskie.  Według

nawierconej litologii, w podłożu mezozoicznym, znajdującym się na głębokości około 180 [m

p.  p.  t.],  na danym obszarze,  występują skały jury górnej  w postaci  serii  margli  ilastych,

mułowców  marglistych,  ciemnoszarych,  ze  szczątkami  małżów  cienkoskorupowych.

Paleogen  i  neogen  reprezentowany  jest  przez  osady  oligocenu  i  miocenu.  Utwory

oligoceńskie  to  zielone  piaski  kwarcowo -  glaukonitowe.  Miocen natomiast  tworzą  osady

piaszczyste i mułkowate z wkładkami węgli brunatnych, przechodzące w stropie warstw w

utwory węgla brunatnego. Nad pokładami węgla zalegają iły pstre plioceńskie, a nad nimi

utwory  czwartorzędowe  w  postaci  szarych  glin  zwałowych  miejscami  przewarstwionych

żwirem i piaskami. Nad glinami szarymi, zgodnie z Mapą Geologiczną Polski w skali 1:500

000, na obszarze przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia zalegają holoceńskie piaski,

żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Lokalizacja inwestycji została naniesiona również w

załączniku na arkusz 472 – Swarzędz Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski. Zgodnie z

tym opracowaniem,  od  powierzchni  występują  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe poziomu

sandrowego starszego. 

Na omawianym obszarze zlokalizowane są trzy archiwalne punkty dokumentacyjne Atlasu

Geologiczno-Inżynierskiego Poznania. Otwory zostały wykonane w roku 1970 przez Instytut

Geologiczny. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami:

- od powierzchni do głębokości maksymalnie 0,20 - 0,40 [m p. p. t.] występuje gleba,

- do głębokości 2,60 – 3,50 [m p. p. t.] piaski średnie, żwiry, z otoczakami,

-  pod  piaskami  średnimi  zalegają  gliny  zwałowe  szare,  w  stanie  plastycznym,  które

występowały aż do dna otworu w każdym z wykonanych odwiertów.

W materiałach archiwalnych brak informacji o nawierceniu zwierciadła wód podziemnych do

głębokości 4,50 [m p. p. t.], co w połączeniu z występowaniem miąższej na około 2,50 – 3,0

[m] warstwy piasków średnioziarnistych, stwarza korzystne warunki do wprowadzania wód
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opadowych w grunt. Warunki geologiczne należy  jednak zweryfikować przed przystąpieniem

prac projektowych poprzez wykonanie dokumentacji geologicznej terenu. 

Warunki hydrogeologiczne.

Teren  znajduje  się  w  prowincji  hydrogeologicznej  północno  –  kenozoicznej,  na  terenie

makroregionu wielkopolsko – kujawskiego,  regionu niecki  poznańskiej  (Paczyński,  1976).

Według  podziału  regionalnego  zwykłych  wód  podziemnych,  zlokalizowany  jest  on  na

obszarze  hydrogeologicznego  Regionu  Wielkopolskiego,  subregionu  pojeziernego.  W

omawianej  lokalizacji  wyróżniamy czwartorzędowe piętro  wodonośne,  w obrębie  którego

można wydzielić piaski różnoziarniste różnego wieku, najczęściej  związane ze strukturami

dolin rzecznych, dolin kopalnych oraz rynien polodowcowych. Są to utwory fluwioglacjalne.

W  obrębie  piętra  czwartorzędowego  zwykle  możemy  wyróżnić  kilka  poziomów

wodonośnych.  

Piętro neogeńsko-paleogeńskie związane jest z seriami piasków oligocenu i miocenu, które

porozdzielane  są  warstwami  mułkowo-ilastymi  i  węglowymi.  Bardziej  istotny  pod kątem

zaopatrzenia  w  wodę  na  danym  obszarze  jest  poziom  mioceński,  charakteryzujący  się

występowaniem  warunków  subartezyjskich  i  artezyjskich  i  odizolowany  od  poziomu

czwartorzędowego  seriami  nieprzepuszczalnych  warstw  poznańskich  zdeponowanych  w

postaci  iłów  i  mułków.  Poziom  ten  zlokalizowany  jest  w  obrębie  piasków  utworów

brunatnowęglowych,  a  w  jego  obrębie  wyróżniamy  górną,  dolną   i  miejscami  środkową

warstwę wodonośną. Mniej istotny jest poziom oligoceński, na który składają się jedna lub

dwie  warstwy  wodonośnych  w  postaci  piasków  drobnoziarnistych.   Pod  utworami

paleogeńsko-neogeńskimi,  znajdują  się  poziomy  piętra  mezozoicznego  (między  innymi

poziom kredowy ujęty otworem Swarzędz IGH-1), które nie mają znaczenia w zaopatrzeniu

ludzi w wodę i są stosunkowo dobrze izolowane od infiltrujących wód powierzchniowych.

Najmniej korzystną jakością charakteryzują się wody piętra czwartorzędowego, ze względu

na  to,  iż  ulegają  silnej  antropopresji.   Teren  zakładu  znajduje  się  na  obszarze  głównego

zbiornika  wód  podziemnych  nr  143  –  Subzbiornik  Inowrocław-Gniezno  wydzielonego  w

piętrze paleogeńsko-neogeńskim.
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Rysunek 5. Lokalizacja ujęcia względem GZWP.

Brak  jest  szczegółowych  informacji  na  temat  poziomu  zalegania  zwierciadła  wód

podziemnych na obszarze. Lokalizacja inwestycji została naniesiona w załączniku na arkusz

472 – Swarzędz Mapy Hydrogeologicznej Polski. Jest to obszar dobrej izolacji użytkowych

poziomów wodonośnych (poziomu mioceńskiego) od zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 

W zakresie jednolitych części wód podziemnych, zgodnie z najnowszym podziałem na 172

części, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze JCWPd 60 o powierzchni 3817,5

[km2],  oznaczonym  kodem  PLGW600060.  Zasoby  wód  podziemnych  dostępne  do

zagospodarowania dla jednolitej części wód wynoszą 531728 [m3/d], z czego aktualnie jest

wykorzystywane około 18,5 %. 

Dla obszaru JCWPd 60 aktualny stan przedstawia się następująco:

 ocena stanu ilościowego – dobry,

 ocena stanu chemicznego – dobry,

 cele środowiskowe – dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy,

 ocena ryzyka – niezagrożona,

 derogacje – nie zostały określone.

b1) Ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

oraz warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty

46



Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określono i scharakteryzowano

JCW  w  omawianym  obszarze.  Omawiana  inwestycja  zlokalizowana  będzie  w  regionie

wodnym Warty, w obszarze JCWPd oznaczony kodem GW600060 oraz w obszarze JCWP o

nazwie Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia oznaczonej kodem RW600001859299.

Rysunek 6 Lokalizacja zakładu względem JCWPd

Dla obszaru JCWPd o kodzie GW600060 aktualny stan przedstawia się następująco:

 ocena stanu ilościowego – dobry

 ocena stanu jakościowego – dobry

 ocena ryzyka – niezagrożona

Cele środowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Odry:

Kod JCW - GW600060

Dorzecze – Odry

RZGW – w Poznaniu

Cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Cel środowiskowy – stan ilościowy: dobry stan ilościowy
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Rysunek 7 Lokalizacja zakładu względem JCWP

Dla zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Główna od zlewni zb. Kowalskiego do

ujścia oznaczonej kodem RW600001859299 aktualny stan przedstawia się następująco:

 status – SZCW

 aktualny stanu – zły

 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona

Cele środowiskowe dla JCWP o nazwie Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia

Kod JCWP - RW600001859299

Cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny; dobry stan chemiczny.

Odstępstwa: TAK

Typ odstępstwa: przedłużenie terminu; brak możliwości technicznych

Termin osiągniecia dobrego stanu: 2027r.,

Uzasadnienie odstępstwa: brak możliwości technicznych; W zlewni JCWP występuje presja

komunalna.  W  programie  działań  zaplanowano  działanie  obejmujące  przegląd  pozwoleń

wodnoprawnych  na wprowadzanie  ścieków do wód lub do ziemi  przez  użytkowników w
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zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, z godnie z ustawą

Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji

tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.  Z

uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań

naprawczych, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty,

dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Planowana inwestycja  nie  będzie  miała  wpływu na nieosiągnięcia  celów środowiskowych

uzasadnienie:

 Planowana inwestycja  zrealizowana będzie zgodnie z obowiązującymi  przepisami i

prawem miejscowym; 

 Woda na potrzeby inwestycji  pobierana jest  z sieci  wodociągowej a ścieki bytowe

odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

2a)  wyniki  inwentaryzacji  przyrodniczej,  przez  którą  rozumie  się  zbiór  badań

terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska

przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;

wyniki  inwentaryzacji  przyrodniczej  wraz z  opisem metodyki  stanowią załącznik  do

raportu

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych

Analizując  przedsięwzięcie  pod  względem  usytuowania  można  stwierdzić,  że  planowana

inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, czy innych obszarach o

płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych.  Inwestycja  nie  będzie  zlokalizowana  na  obszarach

wybrzeży,  obszarach  górskich  lub  leśnych,  w  strefie  ochronnej  ujęć  wód  i  obszarach

ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach,

na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach mających znaczenie

historyczne,  kulturowe  lub  archeologiczne. Aktualnie  analizowany  teren  jest

niezagospodarowany  i  niezabudowany a  w  wyniku  realizacji  inwestycji  nie  zajdzie

konieczność  wycinki  jakichkolwiek  drzew czy krzewów.  Zakład  nie  skorzysta  z  terenów,

które  miałyby  jakąkolwiek  wartość  przyrodniczą  lub  które  należałoby  inwentaryzować

przyrodniczo.
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3)  opis  istniejących  w  sąsiedztwie  lub  w  bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma zabytków chronionych, a

ewentualny zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zamknie się w granicach

terenu inwestora. Nie przewiduje się zatem zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych i

opiece nad zabytkami,  w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na

którym ma być realizowane przedsięwzięcie.

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane

Inwestycja polegać będzie na przekształceniu powierzchni o wielkości  1,496ha na potrzeby

wprowadzenia  węzłów  do  produkcji  masy  betonowej  i  posadowieniu  niezbędnej

infrastruktury  do  realizacji  zadania.  Technologia  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia

przewiduje  wykonanie  robót  przygotowawczych  i  budowlanych  o  następującym  zakresie:

zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych, tj. ogrodzenie terenu budowy,

ustawienie tablicy informacyjnej i tablic ostrzegawczych, zagospodarowanie terenu budowy,

tj.  wykonanie  dróg,  wyjść  i  przejść  dla  pieszych,  urządzenie  pomieszczeń  higieniczno-

sanitarnych  i  socjalnych,  zapewnienie  oświetlenia,  urządzenie  miejsc  magazynowania

odpadów,  materiałów  i  wyrobów,  roboty  ziemne  prowadzone  na  podstawie  projektu

określającego  położenie  instalacji  i  urządzeń,  wykonanie  wykopów  fundamentowych  i

fundamentowanie, wykonanie elementów konstrukcyjnych, budowa zewnętrznych instalacji i

przyłączy oraz roboty wykończeniowe. Będzie to jednak typowe oddziaływanie związane z

posadowieniem obiektów na niezagospodarowanym terenie.  Przedmiotowy teren objęty jest

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr LIII/575/2002 Rady

Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  28  sierpnia  2002  roku  w  sprawie  uchwalenia  zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę

położona w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej  i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/31

(pow. zmiany 5,0433ha). Zgodnie z jej zapisami analizowany teren został oznaczony jako AG

- tereny aktywizacji  gospodarczej.  Teren ten przeznaczony jest więc na lokalizację funkcji

takich  jak  –  produkcja  przemysłowa  i  rzemieślniczą,  handel,  bazy,  składy  i  magazyny,

parkingi,  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  co  wiążę  się  ze  zmiana  krajobrazu.

Bezpośrednie  otoczenie  zakładu  aktualnie  stanowi  ruchliwa  ulica  Gnieźnieńska,  liczne
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zakłady i firmy zlokalizowane wzdłuż drogi. Obiekty znajdujące się w sąsiedztwie to głównie

niewielkie działalności gospodarcze i przemysłowe, budynki i hale magazynowe.

3b)  informacje  na  temat  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności

kumulowania  się  oddziaływań  przedsięwzięć  realizowanych,  zrealizowanych  lub

planowanych,  dla  których  wydano  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,

znajdujących się na terenie,  na którym planuje się realizację przedsięwzięcia,  oraz w

obszarze  oddziaływania  przedsięwzięcia  lub  których  oddziaływania  mieszczą  się  w

obszarze  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  –  w  zakresie,  w  jakim  ich

oddziaływania  mogą  prowadzić  do  skumulowania  oddziaływań  z  planowanym

przedsięwzięciem.

Przedmiotowa inwestycja  ma być  zlokalizowana w miejscowości  Bogucin.  W sąsiedztwie

inwestycji  występują  nieużytki  i  zabudowa  mieszkaniowa  zlokalizowane  w  kierunku

północnym,  a  także  zabudowa  mieszkaniowa  oraz  obiekty  działalności  gospodarczej  i

magazynowej w kierunku południowym i wschodnim. Obiekty znajdujące się w sąsiedztwie

to głównie niewielkie działalności gospodarcze i przemysłowe, budynki i hale magazynowe.

Biorąc pod uwagę charakter  ich działalności,  nie  zakłada się,  aby mogły emitować hałas,

który kumulowałby się z  emisją  z  terenu inwestycji.  Wzdłuż  południowej  granicy działki

przebiega  droga  wojewódzka  nr  194,  co  sprawia,  że  głównym czynnikiem kształtującym

klimat  akustyczny  jest  emisja  hałasu  drogowego.  Dla  przedmiotowej  drogi  został

przeprowadzony Generalny Pomiar  Ruchu w roku 2010,  w związku z faktem,  że była  to

ówcześnie  droga  rangi  krajowej  –  droga  krajowa  numer  5.  Poniżej  zawarto  fragment

zestawienia  natężenia  ruchu  dla  odcinka  Kobylnica-Poznań,  z  punktem  pomiarowym

zlokalizowanym w miejscowości Bogucin.

Rysunek 8 Dane Generalnego Pomiary Ruchu z roku 2010 dla drogi krajowej nr 5 (obecnie droga 
wojewódzka nr 194).

Dobowe natężenie ruchu dla drogi,  przy której  ma być  zlokalizowana inwestycja,  wynosi

ponad  18  tysięcy  pojazdów,  co  sprawia,  że  hałas  drogowy  jest  dominujący  na  terenach

najbliższej zabudowy mieszkalnej. Analizując wpływ inwestycji na ruch komunikacyjny w
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sąsiedztwie, należy zauważyć, że wjazd na teren inwestycji ma się odbywać wprost z drogi

wojewódzkiej  nr  194,  a  w  związku  z  tym  jest  to  jedyna  droga,  na  którą  inwestycja

potencjalnie mogłaby wpłynąć.  Jednak porównując planowane natężenie ruchu związane z

inwestycją tj. 20 pojazdów ciężkich w porze dziennej z danymi dotyczącymi natężenia ruchu

pojazdów ciężkich  na  ww.  drodze,  inwestycja  może  zwiększyć  ogólne  dobowe natężenie

ruchu pojazdów ciężkich o około 0,8%. W przypadku pojazdów osobowych, planowany ruch

na terenie inwestycji w odniesieniu do dobowego natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej,

wynosi  około 0,1%. W związku powyższym,  nie  zakłada się,  aby inwestycja  mogła  mieć

wpływ na zmiany w układzie komunikacyjnym. 

Planowana  inwestycja  zostanie  zlokalizowana  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieużytków  

i  drogi  wojewódzkiej  prowadzącej  z  Poznania  do  Gniezna.  Przy  przedmiotowej  drodze

znajduje się wiele obiektów przemysłowych i usługowych, jednakże w zasięgu oddziaływania

planowanego  zakładu  nie  znajdują  się  obiekty  związane  z  analogiczną  działalnością

przemysłową.  Najbliższy  obiekt  przemysłowy  –  magazyn  firmy  dystrybuującej  produkty

spożywcze  –  zlokalizowany  jest  po  drugiej  stronie  drogi.  Droga  ta  obsługuje  ruch  

z  innych  obiektów  przemysłowych,  magazynowych  i  usługowych  znajdujących  się  w  jej

sąsiedztwie.  Wobec  tego,  dla  ruchu  pojazdów  istnieje  prawdopodobieństwo  wystąpienia

oddziaływania  skumulowanego.  Należy  jednak  uznać  iż  ustalone  przez  WIOŚ  tło

zanieczyszczeń uwzględnia emisję z istniejących źródeł zanieczyszczeń, w tym znajdujących

się i związanych z działalnością innych zakładów (ruch pojazdów obsługujących pozostałe

obiekty,  spalanie  paliw w źródłach energetycznych  i  innych niż  energetyczne  oraz źródła

technologiczne).  Z uwagi na trudności w pozyskaniu informacji na temat źródeł emisji od

właścicieli  pozostałych  obiektów,  uznano,  że  ocena  oddziaływania  na  jakość  powietrza

atmosferycznego oparta wyłącznie na aktualnym stanie jakości powietrza atmosferycznego

jest wystarczająca dla potrzeb niniejszego opracowania.

4)  opis  przewidywanych  skutków  dla  środowiska  w  przypadku  niepodejmowania

przedsięwzięcia,  uwzględniający  dostępne  informacje  o  środowisku  oraz  wiedzę

naukową

Zastosowanie  wariantu zerowego (niepodejmowanie  żadnych  działań)  to  niewykorzystanie

sprzyjających warunków lokalizacyjnych, bowiem zakład zlokalizowany zostanie na terenie

strefy ekonomicznej oraz na terenie objętym MPZP. Przedsięwzięcie jest także uzasadnione

ekonomicznie. Niepodejmowanie zamierzeń inwestycyjnych na terenach przeznaczonych w
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dokumentach  planistycznych  gmin  pod  przedmiotową  działalność  stoi  w  sprzeczności  z

zasadą rozwoju lokalnego. Z uwagi na powyższe, zaniechanie podjęcia planowanej inwestycji

byłoby niekorzystne ze względów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

5)  opis  wariantów  uwzględniający  szczególne  cechy  przedsięwzięcia  lub  jego

oddziaływania, w tym: 

a)  wariantu  proponowanego  przez  wnioskodawcę  oraz  racjonalnego  wariantu

alternatywnego, 

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

– wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Na etapie koncepcyjnym rozważano następujące warianty przedsięwzięcia:

Wariant  0: niepodejmowanie  inwestycji  i  niewykorzystanie  sprzyjających  warunków

lokalizacyjnych  i  ekonomicznych  (zgodność  z  MPZP,  rozwijanie  przedsiębiorczości),

Zaniechanie  realizacji  inwestycji  skutkować  będzie  przede  wszystkim  zmniejszeniem

potencjału ekonomicznego Inwestora.

Wariant  1: Wariant  proponowany przez  Inwestora,  to  budowa 2 węzłów betoniarskich  w

obudowie, która to stanowi barierę dźwiękochłonną oraz termiczną. 

Wariant  2: Wariant  alternatywny  to  wariant  zakładający  budowę  węzłów  bez  takowej

obudowy.  Pozostałe  parametry  instalacji  w  swoich  technicznych  i  technologicznych

rozwiązaniach pozostałaby bez zmian. Wariant taki mógłby spowodować zwiększaną emisję

hałasu oraz pogorszenie się warunków pracy instalacji. Analizowany wariant jest wariantem

niekorzystnym  dla  inwestora  pod  względem  środowiskowym,  ekonomicznym  i

technologicznym, stąd zrezygnowano z realizacji tego wariantu.

W związku ze zwiększającym się potencjałem firmy na przedmiotowej nieruchomości planuje

się wybudowanie obiektu - ciągu technologicznego – dwóch węzłów do produkcji  betonu

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wjazd na nieruchomość i wyjazd, parking samochodów

osobowych i budynek biurowy zlokalizowane będą od strony ulicy Gnieźnieńskiej. Tego typu

obiekty funkcjonują w Polsce od wielu lat. Różnią się od siebie wyposażeniem technicznym,

wielkością  obiektów,  zakresem  produkcji.  Analizowany  w  niniejszym  opracowaniu

proponowany  przez  wnioskodawcę  wariant  przedsięwzięcia  nie  odbiega  pod  względem

technologicznym i zabezpieczeń środowiska od innych tego typu obiektów i spełnia wymogi

ochrony  środowiska.  Teren  ten  według  aktualnego,  obowiązującego  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego ma przeznaczenie - AG - tereny aktywizacji gospodarczej.
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Ewentualne  warianty mogłyby dotyczyć  rozwiązań technologicznych  lub organizacyjnych.

Wybrane miejsce posadowienia instalacji z usytuowaniem silosów we wskazanej na planie

części  zakładu  zostało  podyktowane  względami  organizacji  ruchu  na  terenie.  Wybrana

lokalizacja  zapewni  swobodny  dostęp  zarówno  dla  maszyn  dowożących  materiały,  jak

również odbierających gotowy produkt – beton. Ponadto umożliwi to wygodną lokalizację

miejsc  magazynowania  materiałów – kruszywa w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji,  co

ograniczy  ruch  pojazdów  w  obrębie  parceli  zakładu.  Nie  przewiduje  się  jednak  innego

wariantu poprowadzenia inwestycji niż ten opisany w niniejszym raporcie. Przeprowadzone

obliczenia  zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  wykazały  brak  przekroczeń

obowiązujących  stężeń  dopuszczalnych.  Przeprowadzona  analiza  uciążliwości  akustycznej

planowanej inwestycji  nie wykazała by jej  realizacja  spowodowała przekroczenia wartości

dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr. 120, poz. 826 ze

zm.). 

Zakłada  się więc,  że wariant  opisany w raporcie  jest  jedynym i należy go traktować jako

najkorzystniejszy.  Wszelkie  emisje  przy  tym  wariancie  zostały  wyliczone  i  opisane  w

raporcie.  Inwestor  spełni  wszelkie  wymagania  wynikające  z  Prawa  Ochrony Środowiska,

innych  ustaw i  rozporządzeń  wykonawczych.  Przeprowadzone  w  raporcie  na  środowisko

analizy  wskazują,  że  wybrany  przez  Inwestora  wariant  pozwoli  na  dotrzymanie

obowiązujących standardów emisyjnych, a oddziaływanie zakładu z punktu widzenia ochrony

powietrza atmosferycznego, emisji hałasu do środowiska, emisji ścieków i odpadów będzie

miało  charakter  lokalny  i  nie  będzie  uciążliwe.  Wobec  powyższego  stwierdza  się,  że

zaproponowane  przez  Inwestora  rozwiązanie  z zastosowaniem  wszelkich  metod  ochrony

środowiska,  zgodnych  z  najnowocześniejszą  wiedzą  techniczną  i  przepisami  prawa,  jest

rozwiązaniem  najkorzystniejszym  dla  planowanej  inwestycji  z  jednoczesnym

uwzględnieniem minimalizowania ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko w trakcie

prowadzenia prac adaptacyjnych,  w czasie  eksploatacji  obiektu,  jak również w przypadku

wystąpienia ewentualnej awarii.

Wariant  wybrany przez inwestora nie powoduje kolizji z zielenią  i nie zachodzi wycinka

drzew lub krzewów. Zakład będzie ogrodzony co zabezpieczy przed przedostawaniem się

czy  migracją  zwierzyny.  Założeniem  strefy  jest  koncentracja  obiektów  przemysłowo

magazynowo usługowych co wiąże się z sukcesywnym rozwojem Wariant jest korzystny z

punktu widzenia utworzenia miejsc pracy.  Są to  więc działania  o charakterze  ewidentnie
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prospołecznym.  Wykazane  obliczeniami  emisje  hałasu  i  zanieczyszczeń  do  powietrza

atmosferycznego  nie  wykazują  jakichkolwiek  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  poza

teren,  do  którego  inwestor  posiada  tytuł  prawny,  a  więc  nie  oddziałują  negatywnie  na

zabudowania znajdujące się w otoczeniu.

Przedstawiony  w  raporcie  wariant  przedsięwzięcia  jest  obecnie  jedyny  i  najbardziej

optymalny  ze  względu  na  wymagania  w  zakresie  technologii  produkcji  jak  również

konieczności lokalizacji przedsięwzięcia na wyznaczonym terenie. Zastosowana technologia

wynika  z  przyjętego  asortymentu  wyrobów  a  wykorzystane  w  wariancie  rozwiązanie

techniczne  oraz  zabezpieczenia  przed  możliwością  wystąpienia  ewentualnych  awarii

minimalizują  w  maksymalny  sposób  negatywny  wpływ  projektowanej  instalacji  na

środowisko, zarówno w trakcie realizacji,  jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Przy wyborze

wariantu kierowano się takimi przesłankami jak: 

 zabezpieczenie przed ujemnym wpływem instalacji na środowisko,

 ograniczenie do minimum emisji substancji i energii do środowiska,

 zabezpieczenie przed skutkami wystąpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych,

 korzystna lokalizacja przedsięwzięcia (strefa objęta miejscowym planem),

 ograniczenie  nadmiernego  zużycia  energii  oraz  zastosowanie  wysokosprawnych

urządzeń technologicznych.

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej i  katastrofy

naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania

istotne  z  punktu  widzenia  dostosowania  do  zmian  klimatu,  a  także  możliwego

transgranicznego oddziaływania na środowisko

Inwestor  zastosuje  rozwiązania  łagodzące  zmiany  klimatu  oraz  dostosuje  inwestycję  do

zmieniających  się  warunków klimatycznych  poprzez  zastosowanie właściwej  technologii  i

materiałów.  Planowana  inwestycja  i  zakład  nie  przyczynią  się  w  sposób  bezpośredni  do

pogłębiania się zmian klimatu, ponieważ:

 wytwarzanie  odpadów  oraz  gospodarka  wytwarzanymi  odpadami  nie  będzie

powodować emisji gazów cieplarnianych. 
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 przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wycinką jakichkolwiek drzew czy krzewów.

 w przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności podejmowania działań mających na

celu zmniejszanie gazów cieplarniach, stasowane będą technologie energooszczędne.

W kontekście  postępujących zmian klimatu zakłada się, że realizacja planowanego zadania

inwestycyjnego  odbędzie  się  z  zachowaniem  wszelkich  obowiązujących  przepisów

technicznych,  prawa  budowlanego  oraz  obowiązujących  norm.  Przedsięwzięcie  będzie

przystosowane  do  zmieniających  się  warunków  klimatycznych  i  możliwych  zdarzeń

ekstremalnych  takich  jak  fale  upałów,  długotrwałe  susze,  ekstremalne  opady,  gwałtowne

burze  i  wiatry,  fale  chłodu  i intensywne  opady  śniegu,  zamarzanie  i  odmarzanie.

Przedmiotowy teren  nie  jest  narażony na  wystąpienie  powodzi,  zgodnie  z  mapą  ryzyka  i

zagrożenia  powodziowego  dla  obszaru  Bogucin  (http://mapy.isok.gov.pl/imap/)  i  nie

występuje na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią i osuwiskami.

W kontekście  postępujących zmian klimatu zakłada się, że realizacja planowanego zadania

inwestycyjnego  odbędzie  się  z  zachowaniem  wszelkich  obowiązujących  przepisów

technicznych,  prawa  budowlanego  oraz  obowiązujących  norm.  Przedsięwzięcie  będzie

przystosowane  do  zmieniających  się  warunków  klimatycznych  i  możliwych  zdarzeń

ekstremalnych  takich  jak  fale  upałów,  długotrwałe  susze,  ekstremalne  opady,  gwałtowne

burze  i  wiatry,  fale  chłodu  i intensywne  opady  śniegu,  zamarzanie  i  odmarzanie.

Przedmiotowy teren  nie  jest  narażony na  wystąpienie  powodzi,  zgodnie  z  mapą  ryzyka  i

zagrożenia powodziowego dla obszaru Bogucin. Przez obszar gminy Swarzędz przepływają

rzeki  Cybina,  Główna  i  Michałówka.  Według  wstępnej  oceny  ryzyka  powodziowego  nie

stwierdzono  na  terenie  gminy  obszarów  szczególnie  zagrożonych  powodzią.  Przyczyną

występowania okresowych wezbrań wody w rzekach są niewielkie wcięcia części cieków w

powierzchnię utworów wysoczyznowych, zbudowanych z glin zwałowych. W czasie wezbrań

zasięg  wód  powodziowych  na  obszarze  wysoczyznowym  nie  przekracza  jednak  dolin

rzecznych.  Występowanie  większych  powierzchni  obszarów  podmokłych  związane  jest  z

przebiegiem dolin rzecznych. Posterunki hydrologiczne IMGW zlokalizowane w Antoninku

na Cybinie oraz w Wierzenicy na Głównej wskazują na śnieżno-deszczowy reżim zasilania, z

jednym  maksimum  i  jednym  minimum  w  ciągu  roku.  Po  maksimum  wiosennym

przypadającym  z  reguły  na  marzec  (głównie  maksima  od  stycznia  do  marca),  stany  i

przepływy w ciekach zmniejszają się wyraźnie i zazwyczaj na początku czerwca wkraczają w

strefę stanów i przepływów niżówkowych. Niżówki są stabilne i przeważnie utrzymują się do

końca  roku  hydrologicznego.  Krótkotrwałe,  pojawiające  się  wyjątkowo  wysokie  opady
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przybierają  niekiedy  charakter  wezbrań  powodziowych.  Ich  zasięg  jest  ograniczony  do

niewielkich  obszarów.  W  okresie  zimowym  niżówki  związane  są  z  długookresowym

występowaniem  ujemnych  temperatur  powietrza.  Niżówki  te  mogą  być  głębokie  i

długotrwałe.  Generalnie  niżówki  trwają  ponad  połowę  roku,  a  w  połączeniu  ze  stanami

średnimi  obejmują  blisko  90%  roku.  Rozpatrywany  obszar  leży  w  strefie  najniższych

odpływów w Polsce.  Niskie  wartości  odpływu  wynikają  z  niedoboru  opadów oraz  małej

zdolności  retencyjnej  obszaru.  Wysokie  wartości  współczynników  przepływów,  mierzone

ilorazem  przepływu  maksymalnego  do  minimalnego  (Cybina  –  640,  Główna  –  225),

potwierdzają  ten  wniosek  wskazując  zarazem  na  dominację  spływu  powierzchniowego  i

podpowierzchniowego  do  rzek  w  czasie  trwania  najwyższych  wezbrań.  W  warunkach

przeciętnych  stany  i  przepływy  wyższe  od  średniorocznych  utrzymują  się  w  okresie  od

grudnia do maja, a przepływy minimalne występują w lipcu i sierpniu.

Nie zakłada się katastrofy budowlanej lub naturalnej. Planowane zadanie zrealizowane będzie

zgodnie ze sztuką budowlaną i  w zgodzie z przepisami prawa.  W przypadku wystąpienia

katastrofy zastosowane zostaną przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Art. 75.

W załączniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście

Transgranicznym z  lutego 1991 r.  podpisaną w Espoo w Finlandii  sprecyzowano  rodzaje

działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne. Należą do nich m.in.:

 rafinerie ropy naftowej,

 elektrownie konwencjonalne i jądrowe,

 kombinaty chemiczne,

 autostrady, drogi szybkiego ruch, magistrale kolejowe i lotniska,

 instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie

toksycznych i niebezpiecznych odpadów,

 dużych baz zbiorników, itp.

Planowana inwestycja nie będzie generować zanieczyszczeń i uciążliwości, których zasięg

będzie przekraczał granice państwa. Nie zachodzi więc potrzeba przeprowadzenia procedury

OOS z udziałem krajów sąsiednich. 

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
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a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d)  zabytki  i  krajobraz  kulturowy,  objęte  istniejącą  dokumentacją,  w  szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000,
oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 
f)  elementy  wymienione  w  art.  68  ust.  2  pkt  2  lit.  b,  jeżeli  zostały  uwzględnione  w
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez
właściwy organ, 
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f

Inwestor zdecydował się na wariant opisany w niniejszym Raporcie. Zastosowana technologia

produkcji  wynika  z  przyjętego  asortymentu  wyrobów,  a  wykorzystane  w  wariancie

rozwiązania  techniczne  oraz  zabezpieczenia  przed  możliwością  wystąpienia  ewentualnych

awarii  minimalizują w maksymalny sposób negatywny wpływ projektowanego zakładu na

środowisko.  Przeprowadzone  w  niniejszym  Raporcie  analizy  wskazują,  że  proponowana

technologia  pozwoli  na  dotrzymanie  obowiązujących  standardów  emisyjnych,  a

oddziaływanie zakładu z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego, emisji hałasu

do  środowiska,  emisji  ścieków  będzie  zachowane  w  granicach  terenu,  do  którego

Wnioskodawca posiadać będzie tytuł prawny.

Inwestor w związku z planowaną inwestycją zastosuje najlepsze rozwiązania techniczne tak,

aby nie pogarszać stanu środowiska naturalnego. Inwestor nie przewiduje innego wariantu

lokalizacyjnego i technologicznego inwestycji niż ten opisany w niniejszym wniosku. Wariant

inny niż opisany w Raporcie wiązałby się ze zwiększoną emisja hałasu a więc miałby wpływ

na środowisko i zdrowie ludzi.

Wobec  powyższego  stwierdza  się,  że  zaproponowane  przez  Inwestora  rozwiązanie  z

zastosowaniem wszelkich metod ochrony środowiska, zgodnych z najnowocześniejszą wiedzą

techniczną  i  przepisami  prawa,  jest  rozwiązaniem  najkorzystniejszym  dla  planowanej

inwestycji z jednoczesnym uwzględnieniem minimalizowania ewentualnego niekorzystnego

wpływu  inwestycji  na  środowisko  w  trakcie  prowadzenia  prac  adaptacyjnych,  w  czasie

eksploatacji  obiektu,  jak  również  w  przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych  zagrożeń

środowiska.
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Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zostało szczegółowo przedstawione w punkcie

„Przewidywane  rodzaje  i  ilości  emisji,  w  tym  odpadów,  wynikające  z  funkcjonowania

planowanego  przedsięwzięcia” niniejszego  „Raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na

środowisko”.  Rozdział  ten  określa  wpływ  planowanej  inwestycji  na  jakość  powietrza

atmosferycznego,  klimat  akustyczny,  gospodarkę  wodno  –  ściekową,  odpady,  krajobraz,

wody  powierzchniowe  i  podziemne,  ludzi,  zwierzęta  rośliny,  powierzchnię  ziemi,  dobra

materialne, zabytki. Na etapie realizacji i eksploatacji, inwestycja nie będzie miała wpływu na

dobra  materialne.  Na  terenie  inwestycji  oraz  w  jej  rejonie  nie  stwierdzono  zabytków

wpisanych  do  ewidencji  ani  do  rejestru  zabytków.  Obszar  znajduje  się  w  rejonie

występowania  stanowisk  archeologicznych.  W  związku  z  tym,  że  linia  technologiczna

znajdować się będzie na terenie obecnie niezagospodarowanym przewiduje się wpływu na

krajobraz. Zaznaczyć jednak trzeba ze lokalizacja inwestycji jest zgodna z zapisami MPZP.

Na  terenach  planowanej  inwestycji  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania

przestrzennego.  Teren ten zaklasyfikowano jako teren aktywizacji  gospodarczej  zgodnie z

miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  uchwalonym  Uchwałą  nr

LIII/575/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002r.

Planowana  inwestycja  nie  wpłynie  negatywne  na  jakość  wód  powierzchniowych  oraz

podziemnych. Omawiając wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo –

wodne  uwzględniono  takie  zagadnienia  jak:  rodzaj  planowanej  inwestycji  oraz  zakładu,

budowę geologiczną,  warunki hydrologiczne oraz sposób zagospodarowania terenu. Biorąc

pod uwagę powyższe zagadnienia, w tym skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje

się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne. 

Planowana inwestycja  nie  będzie  miała  wpływu na nieosiągnięcia  celów środowiskowych

bowiem  Zakład  nie  będzie  pobierał  wody  powierzchniowej  i  podziemnej,  nie  będzie

odprowadzał do gruntu i do wód nieoczyszczonych ścieków. Woda na cele zakładu pobierana

będzie  z  sieci  wodociągowej  na  cele  socjalne  i  produkcyjno-technologiczne  (produkcja

betonu, ewentualne zraszanie substancji pylistych). Działalność zakładu powodować będzie

wyłącznie emisję ścieków bytowych. Wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce,

do której Inwestor posiadać będzie tytuł prawny. Wody opadowe z terenów przekształconych

będą  odprowadzane  w  sposób  niezorganizowany  na  teren  działki.  Taki  sposób

zagospodarowanie wód opadowych przyczyni się do zatrzymania wód opadowych w miejscu

ich powstawania, minimalizuje utratę naturalnej retencji i przywraca w możliwym zakresie

naturalny, gruntowy charakter ich odpływu.
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Na etapie eksploatacji ewentualne oddziaływanie na ludzi związane będzie z pracą instalacji

zlokalizowanych na zakładzie a co za tym idzie z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkalnej,  zlokalizowane są w kierunku południowym oraz

północnym względem przedmiotowego zakładu. Klasyfikację części terenów znajdujących się

na  północ  zawarto  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonym

Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. określającym

je  jako  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej.  Na  pozostałych  terenach

zlokalizowanych w kierunku północnym, a także w kierunku południowym nie obowiązuje

miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego.  W związku  z  powyższym  klasyfikacji

terenów dokonano w oparciu o pismo Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz WOS.6220.2.8.2018-

1,  zgodnie  z  którym  najbliższe  tereny  podlegające  ochronie  akustycznej  znajdują  się

odległości 50 oraz 80 metrów od granicy terenu działki inwestora w kierunku południowym, a

także w odległości około 120 metrów w kierunku północnym. Zgodnie z ww. pismem są to

tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej.  W  oparciu  o  powyższe,  określono

następujące  wartości  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  dla  terenów

zlokalizowanych  w  sąsiedztwie  planowanej  inwestycji:  zabudowa  mieszkaniowa

jednorodzinna - 50 dB (pora dzienna 6.00-22.00) i 40 dB (pora nocna 22.00-6.00).
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Rysunek 9 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr

XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r.

Dla planowanej inwestycji dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu. W obliczeniach

wykorzystano informacje dotyczące rodzaju źródeł hałasu, czasu ich pracy oraz pozostałych

parametrów  niezbędnych  do wykonania  modelu  obliczeniowego.  W oparciu  o  miejscowe

plany zagospodarowania  przestrzennego  oraz  pismo z  Urzędu Miasta  i  Gminy Swarzędz,

dokonano  określenia  najbliższych  terenów  podlegających  ochronie  akustycznej,  a  także

zaklasyfikowano je w sposób pozwalający na określenie dopuszczalnych wartości poziomu

hałasu. Ze względu na tryb pracy planowanej inwestycji,  mającej funkcjonować jedynie w

porze dnia, dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu tylko dla pory dnia.

W  wyniku  przeprowadzonych  obliczeń  nie  stwierdzono  przekroczeń  dopuszczalnych

poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Zakłada się, że na etapie

eksploatacji planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla klimatu akustycznego

okolicznych terenów.

Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie załadunek

silosów  na  cement  i  popiół,  emisja  niezorganizowana  z  kruszywa  magazynowanego  
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w  zasiekach  oraz  ruch  pojazdów  po  terenie  zakładu.  Obliczenia  wykazały,  że  emisja

zanieczyszczeń po realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia

wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia

dla niektórych substancji w powietrzu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24

sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031).

Ponadto  na  etapie  eksploatacji  przedsięwzięcia  planuje  się  stosowanie  szeregu  środków

ograniczających  emisję  wtórną  pyłu,  w  szczególności  zraszania  dróg  transportowych,

zamiatania powierzchni utwardzonych oraz ograniczania prędkości pojazdów poruszających

się po terenie zakładu. Wobec tego należy uznać iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie

miało  ponadnormatywnego  wpływu  na  stan  jakości  powietrza  w  rejonie  zainwestowania.

Przeprowadzono  obliczenia  stężeń  maksymalnych  poszczególnych  zanieczyszczeń  w

miejscach występowania zabudowy mieszkalnej. Obliczenia przeprowadzono dla ustalonych

wartości  emisji.  Wyniki  obliczeń  nie  wykazują  przekroczeń  obowiązujących  wartości

dyspozycyjnych.  Na  mapach  izolinii  (w  załączniku)  wyrysowano  rozkład  stężeń

maksymalnych  poszczególnych  zanieczyszczeń.  W  żadnym  punkcie  nie  wystąpiły

przekroczenia wartości odniesienia (poza granicami terenu objętego analizą). Przeprowadzona

analiza  uciążliwości  akustycznej  planowanej  inwestycji  nie  wykazała  by  jej  realizacja

spowodowała  przekroczenia  wartości  dopuszczalnych  określonych  w  Rozporządzeniu

Ministra Środowiska. Uzyskane w drodze obliczeń, wyniki poziomów dźwięku w środowisku

wskazują,  że  zasięg  oddziaływania  akustycznego  funkcjonującego  obiektu  zamknie  się  w

granicach analizowanego terenu.

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane i tworzą integralną

całość.  Dlatego  też  negatywny  wpływ  na  jeden  z  czynników  może  przejawiać  się

pogorszeniem  stanu  całego  ekosystemu.  Ponadto  wzajemne  wzmocnienie  występujących

oddziaływań w danym środowisku powoduje, że łączny efekt jest większy od sumy efektów

ich  działania  oddzielnego  (tzw.  działanie  synergiczne).  Z  punktu  widzenia  zdrowia  ludzi

najważniejsze są oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. W oparciu o

wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian można

stwierdzić,  że przy zastosowaniu  rozwiązań  minimalizujących  niekorzystne  oddziaływanie

inwestycji  na  środowisko,  przedstawionych  w  niniejszym  opracowaniu,  nie  występują

wzajemne, negatywne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.
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W celu ograniczenia jakichkolwiek oddziaływań eksploatacja instalacji prowadzona będzie 

zgodnie z zasadami: 

 przeciwdziałania  zanieczyszczeniom  poprzez  zapobieganie  ich  powstawaniu,

skuteczne  ograniczanie  ich  wprowadzania  do  środowiska  (np.  poprzez  szkolenia

pracowników i wykonywanie pracy z zachowaniem obowiązujących przepisów),

 właściwego doboru paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających

ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

 ograniczenia  do  niezbędnego  minimum,  uzasadnionego  potrzebami  ekologicznymi,

wielkości  emisji  z instalacji  w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch, awaria,

likwidacja),

 minimalizacja generowania odpadów stałych oraz odzyskiwanie, recykling i ponowne

użycie tych materiałów w miarę możliwości.

W zakresie ogólnych technik związanych z organizacją działalności i zarządzaniem należy

uwzględnić sprawy związane: 

 ze szkoleniem, kształceniem i motywowaniem personelu i obsługi,

 z optymalizacją kontroli i sterowania procesami,

 z zapewnieniem wystarczającej konserwacji w celu utrzymania wysokiego poziomu

sprawności urządzeń do ograniczenia emisji.

Biorąc pod uwagę skalę  przedsięwzięcia  oraz wyniki  przeprowadzonych  symulacji  można

uznać, że inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na środowisko i jego elementy.  Taki

stan zapewni zamknięcie oddziaływania zamierzonej inwestycji w granicach zainwestowania,

w  zakresie  ochrony  akustycznej,  dotrzymanie  dopuszczalnych  norm  zanieczyszczeń,

prawidłowa gospodarka odpadami,  jak również gospodarka wodno-ściekowa oraz przyjęte

rozwiązania techniczno-organizacyjne.

7)  uzasadnienie  proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu,  z  uwzględnieniem

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a

Za inwestycją w przedstawionym kształcie przemawia fakt, że:

 Inwestycja  zrealizowana  będzie  i  eksploatowana  zgodnie  z  przepisami  prawa

polskiego,  w  szczególności  Prawa  budowlanego,  Prawa  Ochrony  Środowiska,  Ustawy  o
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udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie

środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  Ustawy  o  ochronie  przyrody,

Ustawy prawo wodne, Ustawy o odpadach oraz z uwzględnieniem wszystkich rozporządzeń

wykonawczych do tych ustaw.

 Inwestycja zaplanowana została na terenie strefy ekonomicznej. Według Miejscowego

Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Inwestycja  zlokalizowana  będzie  na  terenie  pod

inwestycje działalności gospodarczej –przemysłowej, składowej i magazynowej (AG - tereny

aktywizacji gospodarczej).

 Inwestycja  nie  spowoduje  przekroczenia  standardów  emisyjnych  w  zakresie

oddziaływania akustycznego, wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

w zakresie jakości ścieków.

8)  opis  metod  prognozowania  zastosowanych  przez  wnioskodawcę  oraz  opis

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

obejmujący  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótko-,  średnio-  i

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji.

Oddziaływanie  akustyczne:  określono  ilość  i  rodzaj  źródeł  hałasu  na  terenie  zakładu,

korzystając z danych dostarczonych przez inwestora określono poziomy mocy akustycznej

poszczególnych źródeł. Przy użyciu tych danych oraz danych geometrycznych obliczono w

programie  HPZ’2001  wartości  poziomu  hałasu  na  terenach  graniczących  z  terenem

planowanej inwestycji.  Obliczone wartości porównano z wartościami dopuszczalnymi  oraz

przedstawiono w formie map rozprzestrzeniania hałasu.

Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych do powietrza atmosferycznego:  obliczeń rozkładu

przestrzennego dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonano za pomocą programu OPERAT

FB firmy PROeko Ryszard  Samoć.  Program ten  jest  narzędziem służącym do wykonania

pełnej analizy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego emisją z

emitorów  punktowych,  powierzchniowych  i  liniowych.  Obliczenia  są  przeprowadzane  w

oparciu o model Pasquilla rekomendowany w Polsce jako model do obliczania wpływu emisji

z  obiektów  przemysłowych  na  stan  powietrza  atmosferycznego,  opublikowanego  w

64



Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz.

87).  W  celu  przeprowadzenia  obliczeń  należy  podać:  emisję  dla  analizowanych

zanieczyszczeń, zdefiniować długość okresów emisji dla lata, zimy i roku (czas trwania emisji

w  poszczególnych  okresach),  tło  w  zakresie  oddziaływania  emitora,  szorstkość  terenu  w

obrębie  oddziaływania  emitora,  rozróżniając  okresy  emisji.  Na  podstawie  tych  danych

program ustala jaki zakres obliczeń będzie stosowany dla poszczególnych zanieczyszczeń,

wylicza  stężenia  maksymalne  i  średnie  w  poszczególnych  punktach  przyjętej  siatki

obliczeniowej,  wyznacza  punkty  w których  występują  przekroczenia  wartości  odniesienia

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. z

2010 r., Nr 16 poz. 87).  W oparciu o wyznaczone wartości emisji oraz parametry emitorów

wykonano  symulacje  komputerowe  rozkładu  przestrzennego  stężeń  poszczególnych

zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu. W obliczeniach uwzględniono wszystkie istniejące oraz

projektowane źródła. Określono wielkość emisji z poszczególnych procesów. Na podstawie

ustalonych wartości emisji  i  innych parametrów mających wpływ na rozkład przestrzenny

stężeń  poszczególnych  zanieczyszczeń,  przeprowadzono  symulacje  rozkładu  stężeń

poszczególnych  substancji.  Wyniki  obliczeń  nie  wykazały  przekroczenia  obowiązujących

wartości dyspozycyjnych.

Emisję ścieków  oraz  odpadów  ustalono na podstawie danych dostarczonych od Inwestora,

obowiązujących decyzji administracyjnych oraz z zastosowaniem aktualnie obowiązujących

przepisów  (Ustawy  –  Prawo  Wodne,  Ustawy  o  odpadach  oraz  wszelkich  rozporządzeń

wykonawczych do tych ustaw).

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

obejmujący  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótko-,  średnio-  i

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia

przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji.

Tabela 31 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i
chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania
zasobów środowiska, c) emisji.

Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań
Bezpośrednie - emisja  zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego podczas

załadunku silosów na popioły i cement, emisję niezorganizowaną

z kruszywa magazynowanego w zasiekach oraz z zakładowego

transportu,

- emisja hałasu z węzłów do mieszania betonu i ruchu pojazdów

(osobowych i ciężarowych) oraz ładowarek,
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-  emisja  ścieków  bytowych  oraz  wód  deszczowych

odprowadzanych w sposób niezorganizowany na teren działki,

- powstawanie strumienia odpadów komunalnych

Pośrednie i wtórne

Przeprowadzone  symulacje  dowiodły,  że  w  wyniku  realizacji

przedsięwzięcia  poza  terenem  Zakładu  nie  będą  przekroczone

jakiekolwiek  dopuszczalne  emisje.  Pośrednim  oddziaływaniem

może  być  emisja  zanieczyszczeń  pochodzących  ze  środków

transportu  maszyn  i  urządzeń  do  wód  gruntowych.  Wszelkie

działania  podjęte  przez Wnioskodawcę wyeliminują  możliwość

ewentualnego niekontrolowanego przedostania się wycieków do

gruntu  (szczelne  posadzki,  pakiet  sorbentów,  właściwa

gospodarka magazynowa).  W trakcie adaptacji  stosowane będą

środki  organizacyjne  i  techniczne  w  celu  ochrony  środowiska

gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi

pochodzącymi  od  pracujących  maszyn  i  urządzeń  tj.  poprzez

stosowanie  sprawnych  technicznie  maszyn  i  urządzeń

montażowych gwarantujących szczelność układów silnikowych i

jezdnych.

Wszystkie  powstające  odpady,  zarówno  na  etapie  adaptacji  jak  i

eksplantacji,  zostaną  zmagazynowany  w  sposób  zapewniający  brak

niekontrolowanego  rozprzestrzeniania się  czy wycieków.  Po zebraniu

odpowiedniej  partii  transportowej  w  całości  przekazywane  będą

kolejnemu  posiadaczowi  odpadów,  który  posiadał  będzie  aktualne

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
Krótkoterminowe i chwilowe Realizacja  inwestycji  może  chwilowo wpływać  na pogorszenie

stanu  środowiska,  a  szczególnie  na:  klimat  akustyczny  i

powietrze  w  czasie  trwania  adaptacji/montażu  niezbędnych

elementów. Będą to jednak chwilowe uciążliwości, które nie będą

miały wpływu na środowisko. 

O  poziomie  i  uciążliwości  emitowanego  hałasu,  decydować

będzie  typ  i  jakość  używanego  sprzętu  oraz  czas  jego  pracy.

Zależne  to  będzie  od  fazy  realizowanych  prac,  a  przede

wszystkim  używanych  przez  wykonawcę  robót,  narzędzi  oraz

eksploatowanego  parku  maszynowego.  Będą  to  jednak  okresy

intensywnej  emisji  hałasu  o  charakterze  przejściowym,

krótkotrwałym.  Z  uwagi  na  brzmienie  art.  6  ustawy  Prawo

Ochrony  Środowiska,  który  mówi  o  obowiązku  zapobiegania
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negatywnym  oddziaływaniom  na  środowisko,  w  czasie

prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien przewidzieć

następujące działania ochronne: 

-  stosować  najmniej  uciążliwą  akustycznie  technologię

prowadzenia prac, 

-  stosować  sprawny  technicznie  sprzęt  odpowiadający

współczesnemu stanowi techniki.

Średnioterminowe,

długoterminowe oraz

skumulowane

Planowana  inwestycja  zostanie  zlokalizowana  w bezpośrednim

sąsiedztwie  nieużytków  

i drogi wojewódzkiej prowadzącej z Poznania do Gniezna. Przy

przedmiotowej  drodze  znajduje  się  wiele  obiektów

przemysłowych i usługowych, jednakże w zasięgu oddziaływania

planowanego  zakładu  nie  znajdują  się  obiekty  związane  z

analogiczną  działalnością  przemysłową.  Najbliższy  obiekt

przemysłowy  –  magazyn  firmy  dystrybuującej  produkty

spożywcze – zlokalizowany jest po drugiej stronie drogi. Droga

ta  obsługuje  ruch  z  innych  obiektów  przemysłowych,

magazynowych i usługowych znajdujących się w jej sąsiedztwie.

Wobec  tego,  dla  ruchu pojazdów istnieje  prawdopodobieństwo

wystąpienia  oddziaływania  skumulowanego.  Należy  jednak

uznać  iż  ustalone  przez  WIOŚ  tło  zanieczyszczeń  uwzględnia

emisję z istniejących źródeł zanieczyszczeń, w tym znajdujących

się i związanych z działalnością innych zakładów (ruch pojazdów

obsługujących  pozostałe  obiekty,  spalanie  paliw  w  źródłach

energetycznych  i  innych  niż  energetyczne  oraz  źródła

technologiczne). Z uwagi na trudności w pozyskaniu informacji

na  temat  źródeł  emisji  od  właścicieli  pozostałych  obiektów,

uznano,  że  ocena  oddziaływania  na  jakość  powietrza

atmosferycznego  oparta  wyłącznie  na  aktualnym stanie  jakości

powietrza  atmosferycznego  jest  wystarczająca  dla  potrzeb

niniejszego opracowania.

Stałe 
Wpływ na krajobraz – zmiana terenu niezagospodarowanego na

zagospodarowany wg projektu budowy wezlów.

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie

lub  kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  w

szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru

Natura  2000,  oraz  ciągłość  łączących  je  korytarzy  ekologicznych,  wraz  z  oceną  ich

skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia

Najważniejszym działaniem mającym na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko, to

przede  wszystkim  zastosowanie  odpowiedniego  zagospodarowania  terenu,  ale  także

właściwa  eksploatacja  obiektów  technicznych,  systematyczna  konserwacja,  przeglądy  i

remonty  wyposażenia  obiektu,  sprawdzanie  szczelności  urządzeń  i  zagospodarowania

terenu.  Już  sama  lokalizacja  poza  obrębem  terenów  chronionych  jest  bardzo  dużym

kompromisem pomiędzy rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko, a stroną użytkową

obiektu. Pozostałe komponenty środowiskowe nie będą wymagały dodatkowych działań.

Znacząca  odległość  tych  obszarów  oraz  znikome  oddziaływanie  na  środowisko

przedmiotowej inwestycji nie powinno przyczynić się do oddziaływania obiektu na obszary

chronione z programu Natura 2000. Teren projektowanej technologii produkcji nie znajduje

się  w obszarach chronionych  przyrodniczo  i  w zasięgu  bezpośredniego oddziaływania  na

środowisko  nie  ma  obiektów  szczególnie  chronionych  na  podstawie  ustawy  o  ochronie

przyrody, a zatem będzie jednocześnie spełniało warunki ustalone w:

A. dyrektywie Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 85/43/EWG w sprawie

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

B. dyrektywie Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 85/43/EWG w sprawie

ochrony dzikich ptaków, a także wymagania na poziomie współczesnej wiedzy. W stosunku

do  komponentów  środowiskowych  obszary  z  programu  Natura  2000  są  położone  w

odległości, na które przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu. 

Na przedmiotowym terenie oraz w otoczeniu nie ma korytarzy ekologicznych oraz przejść dla

dużych zwierząt.

10)  jeżeli  planowane  przedsięwzięcie  jest  związane  z  użyciem  instalacji,  porównanie

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.

143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Technologia  stosowana  w  nowo  uruchomianych  lub  zmienianych  w  sposób  istotny  w

instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia

się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
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 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,

 wykorzystanie  porównywalnych  procesów  i  metod,  które  zostały  skutecznie

zastosowane w skali przemysłowej,

 wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

 postęp naukowo-techniczny. 

Poniżej  podano  informację  o  spełnianiu  wymogów,  o  których  mowa  w  art.  143  Prawa

ochrony środowiska:
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Tabela 32 Wymagania, o których mowa art. 143 Prawa ochrony środowiska

Wymagania, o których mowa

w art. 143

Prawa ochrony środowiska

Sposób spełnienia wymagań art. 143 Prawa ochrony środowiska

Stosowanie substancji o małym

potencjale zagrożeń

Na  podstawie  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  w  związku  z

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie

rodzajów  i  ilości  znajdujących  się  w  zakładzie  substancji

niebezpiecznych,  decydujących  o  zaliczeniu  zakładu  do  zakładu  o

zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii

przemysłowej  (Dz.U.  2016  poz.  138),  Zakład  nie  kwalifikuje  się  pod

Zakład Zwiększonego lub Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej. 

Wszystkie substancje magazynowane są w profesjonalnych zbiornikach. 

Transport, przechowywanie oraz używanie substancji przez pracowników

odbywać się będzie z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa pracy i 

ochrony środowiska.

Efektywne wytwarzanie oraz

wykorzystanie energii

Energia  elektryczna  będzie  wykorzystywana  efektywnie.  Zastosowane

zostaną  nowoczesne  maszyny  i  urządzenia  o  możliwie  niskim

zapotrzebowaniu  na  energię  elektryczną;  Na  terenie  inwestycji  nie

przewiduje się funkcjonowania źródeł spalania paliw w postaci kotłów,

nagrzewnic, mobilnych dmuchaw, itp.

Zapewnienie racjonalnego

zużycia

wody i innych surowców oraz

materiałów i paliw

Ze względów ekonomicznych, wymuszających na prowadzącym zakład i 

racjonalizację gospodarki surowcowej i ograniczenie kosztów produkcji 

energii cieplnej, surowce i materiały stosowane są w sposób racjonalny. 

Pracownicy będą poinformowani o konieczności racjonalnego zużycia 

materiałów, surowców i paliw, korzystania z wody i innych surowców.

Stosowanie technologii

bezodpadowych i

małoodpadowych

oraz możliwość odzysku

powstających odpadów

Zakład stosować będzie racjonalną gospodarkę surowcami dzięki temu 

możliwe jest zmniejszenie strumienia odpadów.

Rodzaj, zasięg oraz wielkość

emisji

Emisja zanieczyszczeń z rozpatrywanej instalacji nie powoduje 

przekroczeń normatywnych wartości poziomów zanieczyszczeń i 

wartości odniesienia w powietrzu wokół Zakładu. Wielkość i zasięg 

emisji przedstawiony jest w niniejszym raporcie.
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Wykorzystywanie

porównywalnych  procesów  i

metod,  które  zostały

skutecznie zastosowane w skali

przemysłowej

W instalacjach stosowane są procesy i metody zastosowane skutecznie i 

powszechnie w skali przemysłowej zarówno w Polsce jak i na świecie.

Postęp naukowo-techniczny

10a)  odniesienie  się  do  celów  środowiskowych  wynikających  z  dokumentów

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia

Inwestor realizować będzie przedmiotowe zadanie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony

Środowiska (2018 r. poz. 799 ze zm.), innych ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do

nich  i  dokumentów  referencyjnych.  Inwestor  zadba  więc  o  spójność  inwestycji  z

dokumentami strategicznymi:

- nadrzędnymi,  w szczególności  z  Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030.

Trzecia  Fala  Nowoczesności,  średniookresową  Strategia  Rozwoju  Kraju  2020 oraz  z

dziewięcioma  zintegrowanymi  strategiami  o  charakterze  horyzontalnym,  szczególnie  ze

Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ),  Strategią innowacyjności i

efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG),  Strategią rozwoju transportu

do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), jak również z Polityką energetyczną Polski do

2030 roku.

→ dokumentami  sektorowymi,  takimi  jak  Krajowy  Program  Ochrony  Powietrza

w Polsce,  Krajowy  plan  gospodarki  odpadami  2014,  Krajowy  program  zapobiegania

powstawaniu odpadów oraz Plan działań na lata 2014–2020, Strategiczny Plan Adaptacji dla

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

oraz strategie ponadregionalne;

→ dokumentami  o  charakterze  programowym/wdrożeniowym,  takimi  jak  strategia

rozwoju  województwa,  plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa,  regionalna

strategia innowacji, plan gospodarki odpadami dla województwa i jego aktualizacje, program

ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych, program ograniczenia niskiej emisji,

plan dla gospodarki niskoemisyjnej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz

inne obowiązujące na terenie województwa branżowe programy, plany i strategie wraz z ich

aktualizacjami.

Cele realizowane będą między innymi poprzez:
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 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,

 racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem

wody,

 racjonalne uporządkowanie zarządzania przestrzenią,

 racjonalne wykorzystanie energii,

 racjonalne gospodarowanie odpadami, 

 promowanie zachowań ekologicznych.

11)  wskazanie,  czy  dla  planowanego  przedsięwzięcia  jest  konieczne  ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w
zakresie  przeznaczenia  terenu,  wymagań  technicznych  dotyczących  obiektów
budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających
na budowie lub przebudowie drogi  oraz  przedsięwzięć  polegających na budowie lub
przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego

Obszar ograniczonego użytkowania, co wynika z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo

ochrony  środowiska  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  519  z  późn.  zm.)  tworzy  się  dla  takich

przedsięwzięć jak:

 oczyszczalnia ścieków,

 składowisko odpadów komunalnych,

 kompostownia,

 trasa komunikacyjna,

 lotnisko,

 linia i stacja elektroenergetyczna,

 instalacja radiokomunikacyjna,

 instalacja radionawigacyjna,

 instalacja radiolokacyjna,

wyłącznie  w  przypadku,  gdy  mimo  zastosowania  dostępnych  rozwiązań  technicznych,

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Z Raportu oddziaływania na środowisko wynika, iż planowane przedsięwzięcia nie wymagają

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej

Wszystkie zagadnienia przedstawione w formie graficznej stanowią załącznik do niniejszego

Raportu.

13)  przedstawienie  zagadnień  w  formie  kartograficznej  w  skali  odpowiadającej

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej

kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko.

Wszystkie zagadnienia przedstawione w formie graficznej stanowią załącznik do niniejszego

Raportu.

14)  analizę  możliwych  konfliktów  społecznych  związanych  z  planowanym

przedsięwzięciem

Konflikty  środowiskowe  powstają,  gdy  co  najmniej  dwa  podmioty  działają  ze  sobą

w konflikcie,  oraz  gdy  w  pewnym  miejscu  i  czasie  ujawnione  zostały  i  przedstawione

kolidujące  ze  sobą  tendencje,  niezgodne  cele,  sprzeczne  interesy.  Konflikty te  powstają  i

przebiegają  między ludźmi  ze względu na przyszłe  i  obecne ich działania  w środowisku.

Konflikt  środowiskowy jest  bezpośrednią,  jawną,  interakcją  społeczną,  w której  działania

każdej  strony  prowadzą  do  utrudnienia  przeciwnikowi  jego  celów  związanych  z

wykorzystaniem dóbr środowiskowych. 

Na postawie dokonanych analiz możliwych form oddziaływania przedmiotowej inwestycji na

poszczególne komponenty środowiska naturalnego, w tym również na ludzi, nie stwierdzono

negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Na  terenach  planowanej  inwestycji  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania

przestrzennego.  Teren ten zaklasyfikowano jako teren aktywizacji  gospodarczej  zgodnie z

miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  uchwalonym  Uchwałą  nr

LIII/575/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002r.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkalnej,  zlokalizowane są w kierunku południowym oraz

północnym względem przedmiotowego zakładu. Klasyfikację części terenów znajdujących się

na  północ  zawarto  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonym
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Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. określającym

je jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Na  pozostałych  terenach  zlokalizowanych  w  kierunku  północnym,  a  także  w  kierunku

południowym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku

z powyższym klasyfikacji  terenów dokonano w oparciu o pismo Urzędu Miasta  i  Gminy

Swarzędz WOS.6220.2.8.2018-1, zgodnie z którym najbliższe tereny podlegające ochronie

akustycznej znajdują się odległości 50 oraz 80 metrów od granicy terenu działki inwestora w

kierunku  południowym,  a  także  w odległości  około  120 metrów  w kierunku  północnym.

Zgodnie z ww. pismem są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W oparciu o powyższe, określono następujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w

środowisku dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

LAeqD = 50 dB (pora dzienna 6.00-22.00)

LAeqN = 40 dB (pora nocna 22.00-6.00)

Rysunek 50 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr

XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r

74



W wyniku obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wyznaczono poziomy równoważne dla pory

dnia w punktach receptorowych, których lokalizacje wybrano w oparciu o Rozporządzenie

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

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Punkty zlokalizowano na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej

na wysokości 4,0 m n.p.t. Lokalizację punktów przedstawiono na rysunku. Ze względu na

planowany czas pracy w ciągu 8 godzin pory dnia, obliczeń dokonano jedynie dla pory dnia.

Wyniki  przedstawiono  zarówno  dla  punktów  receptorowych,  jak  i  w  postaci  map

rozprzestrzeniania  hałasu  wraz  z  izolinią  przedstawiającą  zasięg  dopuszczalnych  wartości

hałasu.

Rysunek 11 Lokalizacja punktów receptorowych.

Uzyskane  na  drodze  obliczeń  wyniki  propagacji  dźwięku  w środowisku nie  wskazują  na

ponadnormatywną  emisję  hałasu  do  środowiska  na  najbliższych  terenach  podlegających

ochronie  akustycznej.  W  związku  z  tym  nie  ma  konieczności  stosowania  dodatkowych

środków ochrony przed hałasem.
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W związku z powyższym nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z montażem

instalacji. Ze względu na fakt, że projektowane zadanie jest zgodne z zapisami Miejscowego

Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,  Zakład  nie  powinien  stwarzać  konfliktów

przestrzennych  z  istniejącym  zagospodarowaniem  terenów  otaczających.  Uporządkowanie

spraw  formalno-prawnych  związanych  z  planowanym  przedsięwzięciem  zmniejszy

możliwość wystąpienia potencjalnych konfliktów społecznych. 

Według Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5 ust. 2 obiekt budowlany jako

całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi

należy,  biorąc  pod  uwagę  przewidywany  okres  użytkowania,  projektować  i  budować  w

sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,  oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej,  zapewniając  poszanowanie,  występujących  w obszarze  oddziaływania

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.  Ochrona interesów osób trzecich polega w

szczególności na:

- zapewnieniu dostępu do drogi publicznej, 

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

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, jak również dopływu światła dziennego do

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

-  ochronie  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia

elektryczne, promieniowanie,

- ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby. 

Zamknięcie oddziaływania zamierzonych inwestycji  w granicach terenu zainwestowania w

zakresie  ochrony  akustycznej,  dotrzymanie  dopuszczalnych  norm  zanieczyszczeń,

prawidłowa gospodarka odpadami,  jak również gospodarka wodno-ściekowa oraz przyjęte

rozwiązania techniczno-organizacyjne, zapewnią ochronę interesów osób trzecich.

15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody,  w  tym  na  cele  i  przedmiot  ochrony  obszaru  Natura  2000,  oraz  ciągłość

łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego

monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie
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15.1. Monitoring na etapie adaptacji

Faza realizacji przedsięwzięcia nie będzie wymagała prowadzenia specjalistycznego ciągłego

monitoringu  środowiska.  Na  tym  etapie  prowadzona  będzie  ewidencja  wytwarzanych

odpadów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia adaptacji.

15.2. Monitoring na etapie eksploatacji zakładu

Monitorowanie zużycia surowców

Właściciel  instalacji  zobowiązany  jest  do  gromadzenia  informacji  na  temat  zużycia

poszczególnych  surowców  oraz  paliw,  których  wykorzystanie  spowoduje  emisje

zanieczyszczeń do środowiska, w tym emisję do powietrza atmosferycznego. Informacje te są

ewidencjonowane  i  wykorzystywane  dla  potrzeb  prowadzenia  opłat  za  korzystanie  ze

środowiska  przedkładanych  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  raportu  KOBiZE  (Krajowy

Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

Zgodnie  z  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga

pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881) oraz w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja

wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880, z późn. zm.), silosy na cement i popiół jako

zbiorniki  materiałów  sypkich  o  pojemności  większej  niż  50  m3,  wymagają  posiadania

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5

ustawy Prawo ochrony środowiska,  w przypadku instalacji  nowo zbudowanych,  z których

emisja  wymaga  pozwolenia,  prowadzący  instalacje  jest  obowiązany  do  przeprowadzenia

wstępnych  pomiarów  emisji  w  ciągu  14  dni  od  zakończenia  rozruchu  instalacji  lub

uruchomienia  instalacji.  Konstrukcja  wylotów emisji  zanieczyszczeń  z  silosów nie  będzie

pozwalała na wyznaczenie punktów pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-Z-04030-

7,  a tym samym na wykonanie miarodajnych pomiarów. W związku z tym proponuje się

odstąpić od wykonania wstępnych pomiarów emisji.

Monitoring akustyczny
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Uzyskane  na  drodze  obliczeń  wyniki  propagacji  dźwięku  w środowisku nie  wskazują  na

ponadnormatywną  emisję  hałasu  do  środowiska  na  najbliższych  terenach  podlegających

ochronie  akustycznej.  W  związku  z  tym  nie  ma  konieczności  stosowania  dodatkowych

środków  ochrony  przed  hałasem.  W  związku  z  powyższym  proponuje  się  odstąpić  od

monitoringowych pomiarów poziomu hałasu w środowisku z terenu zakładu.

Monitoring wytwarzanych odpadów

W zakładzie prowadzona będzie uporządkowana i monitorowana gospodarka odpadami. W

przypadku  wytwarzanych  odpadów  prowadzona  będzie  ich  systematyczna  ewidencja

obejmująca  system ewidencji  odpadów prowadzona zgodnie  z  wymogami  określonymi  w

rozporządzeniu w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Na  etapie  sporządzanie  raportu  nie  natrafiono  na  jakiekolwiek  trudności  wynikające  z

niedostatków techniki i wiedzy.

17)  streszczenie  w  języku  niespecjalistycznym  informacji  zawartych  w  raporcie,  w

odniesieniu do każdego elementu raportu

Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  sporządzany  w  ramach  oceny

oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko,  stanowiącej  część postępowania w sprawie

wydania  decyzji,  o  których  mowa  w  art.  72.  Przedmiotem  dokumentacji  jest  inwestycja

realizująca  uruchomienie  dwóch  węzłów  betoniarskich na  cz.  działki  o  numerze

ewidencyjnym  230/31, Gmina Swarzędz, obręb ewidencyjny Bogucin. Zgodnie z Wypisem z

rejestru  gruntów  działka  230/31  posiada  łączna  powierzchnie  wynoszącą  5,0433ha,

natomiast  analizie  podlega teren  o powierzchni  2,5ha (zgodnie  z  załączoną mapą),  który

aktualnie  jest  niezagospodarowany  i  niezabudowany.  Inwestycja  polegać  będzie  na

przekształceniu  powierzchni  o  wielkości  1,496ha na  potrzeby  wprowadzenia  węzłów  do

produkcji masy betonowej i posadowieniu niezbędnej infrastruktury.

W zakładzie świadczone będą usługi w zakresie produkcji betonu. Produkcja betonu polega

na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, cementu, dodatków i wody w węźle

betoniarskim. Poszczególne składniki zgodnie z recepturą produkowanego rodzaju betonu -

dozowane będą wagami  automatycznymi  do  mieszalnika,  gdzie  podawana będzie  również
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woda. Po zakończeniu mieszania, gotowy produkt będzie podawany poprzez lej spustowy do

zbiornika samochodu tzw. gruszki. Po zakończeniu załadunku pojazd opuści teren wytwórni. 

W skład przedsięwzięcia wchodzić będą dwa węzły produkcyjne, 10 silosów pojemności 75m3

każdy, plac manewrowy z drogą dojazdową i parkingami, zasieki na kruszywo szt.7, budynek

biurowy,  waga  najazdowa  oraz  hale  magazynowe.  Zakładany  czas  pracy  węzła  wynosić

będzie 5 dni w tygodniu (260 dni w roku), w systemie jednozmianowym od 7.00 do 15.00.

Zakładana wielkość produkcji masy betonowej wynosić będzie 73 500 ton / rok co daje ok.

283  ton/dobę.  Planowane  zatrudnienie  wynosić  będzie  7  pracowników  fizycznych  oraz  3

pracowników administracyjnych.

Przedmiotowy teren objęty  jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego –

Uchwała Nr LIII/575/2002 Rady Miejskiej  w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002 roku w

sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy

Swarzędz  obejmującej  działkę  położona w Bogucinie  przy  ul.  Gnieźnieńskiej  i  oznaczoną

numerem geodezyjnym 230/31 (pow. zmiany 5,0433ha). Zgodnie z jej zapisami analizowany

teren został oznaczony jako AG - tereny aktywizacji gospodarczej.

Najbliższe  tereny  zabudowy mieszkalnej,  zlokalizowane  są  w  kierunku  południowym oraz

północnym względem przedmiotowego zakładu. Klasyfikację części terenów znajdujących się

na  północ  zawarto  w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonym

Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. określającym

je jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Na  pozostałych  terenach  zlokalizowanych  w  kierunku  północnym,  a  także  w  kierunku

południowym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z

powyższym  klasyfikacji  terenów  dokonano  w  oparciu  o  pismo  Urzędu  Miasta  i  Gminy

Swarzędz  WOS.6220.2.8.2018-1,  zgodnie z  którym najbliższe tereny podlegające  ochronie

akustycznej znajdują się odległości 50 oraz 80 metrów od granicy terenu działki inwestora w

kierunku  południowym,  a  także  w  odległości  około  120  metrów  w  kierunku  północnym.

Zgodnie z ww. pismem są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W  trakcie  realizacji  założonego  programu  realizacji  przedsięwzięcia  uciążliwość

skoncentruje  się  głównie  na  hałasie,  który  towarzyszy  pracy  maszyn  i  narzędzi

mechanicznych itp. Hałas wywołany będzie również ciężkim transportem i przemieszczaniem

materiałów  budowlanych.  Drugim  czynnikiem  będzie  zanieczyszczenie  atmosfery

spowodowane przejazdami  środków transportu.  Wystąpi  tu  lokalne  zapylenie  oraz  emisja

spalin do środowiska. Należy podkreślić, że wszystkie te zjawiska mają charakter okresowy i

ustąpią  z  chwilą  zakończenia  prac.  Poniżej  omówiono  poszczególne  oddziaływania  na
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środowisko,  charakterystyczne  dla  fazy  realizacji  przedsięwzięcia,  dotyczące  wszystkich

elementów środowiska.

Powietrze atmosferyczne 

Na  etapie  adaptacji  podstawowym  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  do  środowiska  będzie

emisja pochodząca z eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac, takich jak: sprzęt

budowlany  i  samochody  ciężarowe.  Maszyny  budowlane  napędzane  będą  silnikami

spalinowymi w związku, z czym zanieczyszczenia do powietrza będą pochodzić ze spalania

paliw. Zanieczyszczenia będą emitowane w sposób okresowo z całej  powierzchni terenu z

różnym natężeniem.  Będzie  to  oddziaływanie  ograniczone  w okresie  realizacji  inwestycji.

Uciążliwość  realizacji  inwestycji,  w  okresie  dostosowania  obiektu  można zminimalizować

poprzez  stosowanie  sprawnych,  dobrze  konserwowanych  i  posiadających  właściwe  atesty

urządzeń oraz przestrzeganie zasad transportu materiałów. W związku z tym oddziaływanie

instalacji  na  powietrze  atmosferyczne  w  fazie  realizacji  nie  będzie  stanowiło  istotnej

uciążliwości  dla  powietrza,  a  także  nie  spowoduje  znaczących  zmian  istniejącego  tła

zanieczyszczeń. Ze względu na lokalny charakter oddziaływań adaptacja nie będzie również

stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców.

Klimat akustyczny 

Prace  związane  z  adaptacją  mogą  powodować  krótkotrwałe  nadmierne  obciążenie

środowiska emisją  hałasu.  Hałas  w czasie  realizacji  przedsięwzięcia  będzie  powodowany

pracą  maszyn  i  używanych  urządzeń  oraz  środków  transportu  dowożących  materiały

budowlane. Jednak źródła te nie będą pracowały bez przerwy. Ograniczenie czasu pracy do

godzin  dziennych  oraz  nieciągłe  użytkowanie  maszyn sprawi,  że  prowadzone  prace  będą

miały niewielki wpływ na klimat akustyczny terenu. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na

etapie adaptacji będzie miał więc charakter czasowy aż do zakończenia prac.

Gospodarka odpadami 

W fazie realizacji przedsięwzięcia zapewni się selektywną zbiórkę powstałych odpadów, które

w pierwszej kolejności zostaną przekazane do odzysku a jeśli będzie on niemożliwy z przyczyn

technicznych czy ekonomicznych do unieszkodliwienia,  podmiotom posiadającym stosowne

zezwolenia  na  odbiór  i/lub  zagospodarowanie  tego  typu  odpadów.  W  trakcie  realizacji
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inwestycji  powstawać  będą  odpady  związane  z  prowadzeniem  prac  adaptacyjnych  i

porządkowych, tj.:

 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

 17 02 03 – tworzywa sztuczne,

 17 04 05 – żelazo i stal,

 17 04 07 – mieszaniny metali

 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503

Wszystkie powstające na tym etapie odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnie do

tego  przeznaczonych  pojemnikach,  kontenerach,  workach  lub  na  terenie  utwardzonym  w

wydzielonym miejscu na terenie. Całkowita ilość powstających na tym etapie odpadów będzie

zależeć od sposobu prowadzenia robót budowlano - adaptacyjnych. Następnie odpady będą

przekazywane  podmiotom  uprawnionym  do  ich  zagospodarowania  (zbierania  i

przetwarzania).

Na etapie eksploatacji zakładu wystąpią różne rodzaje emisji, które omówiono szczegółowo

poniżej, w kolejnych rozdziałach tematycznych. W fazie eksploatacji zakład będzie:

 powodować emisję  zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego podczas  załadunku

silosów na popioły i cement, emisję niezorganizowaną z kruszywa magazynowanego w

zasiekach oraz z zakładowego transportu,

 powodować  emisję  hałasu  z  węzłów  do  mieszania  betonu  i  ruchu  pojazdów

(osobowych i ciężarowych) oraz ładowarek,

 prowadzić  pobór  wody  na  cele  socjalne  i  produkcyjno-technologiczne  (produkcja

betonu, ewentualne zraszanie substancji pylistych).

 zrzut ścieków bytowych,

 emisję ścieków deszczowych odprowadzanych w sposób niezorganizowany na teren

działki,

 powstawanie odpadów komunalnych.

Powietrze atmosferyczne 
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Na  terenie  planowanej  inwestycji  polegającej  na  budowie  dwóch  stacjonarnych  węzłów

betoniarskich przy ulicy Gnieźnieńskiej w Bogucinie wyróżniono następujące źródła emisji

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

 załadunek silosów na popioły i cement,

 emisja niezorganizowana z kruszywa magazynowanego w zasiekach oraz

 ruch pojazdów po terenie zakładu.

Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie załadunek

silosów  na  cement  i  popiół,  emisja  niezorganizowana  z  kruszywa  magazynowanego  w

zasiekach oraz ruch pojazdów po terenie zakładu. Wykonane na potrzeby niniejszego raportu

obliczenia  wykazały,  że  emisja  zanieczyszczeń  po  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  nie

będzie  powodowała  przekroczenia  wartości  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra

Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  w powietrzu oraz w

rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Ponadto na etapie

eksploatacji przedsięwzięcia planuje się stosowanie szeregu środków ograniczających emisję

wtórną  pyłu,  w  szczególności  zraszania  dróg  transportowych,  zamiatania  powierzchni

utwardzonych oraz ograniczania prędkości pojazdów poruszających się po terenie zakładu.

Wobec  tego  należy  uznać  iż  przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie  miało

ponadnormatywnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. 

Oddziaływanie akustyczne

Na terenie  planowanej  inwestycji  planuje  się  uruchomienie  dwóch  węzłów  do  mieszania

betonu,  pracę  ładowarki,  ruch  pojazdów ciężkich  odpowiadających  za  transport,  a  także

pojazdów osobowych.  Na  terenie  planuje  się  2  hale  magazynowe  oraz  budynek  biurowy

wykonane w technologii lekkiej zabudowy z płyty warstwowej. W związku z brakiem emisji

hałasu z budynków, zostały one potraktowane jako element ekranujący. Zgodnie z informacją

podaną przez inwestora, zakład ma pracować 8 godzin w porze dnia.

Źródła stacjonarne

Do źródeł stacjonarnych na terenie przedmiotowej inwestycji będą należeć jedynie węzły do

mieszania  betonu.  Poziom  mocy  akustycznej  planowanego  węzła  określono  w  oparciu  o

pomiary podobnej linii, funkcjonującej w innej lokalizacji. Pomiar wykonano w czasie ciągłej

pracy linii łącznie z załadunkiem betonu do pojazdu ciężarowego.
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Źródła ruchome

Na terenie planowanej  inwestycji  zakłada się pracę ładowarki,  poruszającej  się pomiędzy

zasiekami  na  kruszywo,  a  planowanymi  węzłami.   Zgodnie  z  informacją  otrzymaną  od

Inwestora  ładowarka  ma  wykonywać  średnio  16  przejazdów  w  ciągu  godziny.  Moc

akustyczną pojazdu przyjęto w oparciu o kartę Ruch pojazdów osobowych odbywa się od

wjazdu  w  południowo-wschodniej  części  terenu  w  kierunku  parkingu  dla  samochodów

osobowych. Zamodelowane trasy pojazdów lekkich uwzględniają szacowane trasy dojazdu do

parkingu,  podczas  gdy  sam parking  jako  źródło  hałasu  został  zamodelowany  oddzielnie.

Założono, że ruch pojazdów lekkich jest głównie związany z dojazdem pracowników, stąd do

obliczeń przyjęto największe natężenie ruchu pojazdów osobowych w godzinach rozpoczęcia

oraz  zakończenia  pracy  zakładu.  Natężenie  ruchu  pojazdów  otrzymano  od  Inwestora  i

zawarto w tabeli poniżej.

Tabela 1 Dane dotyczące natężenia ruchu – pojazdy osobowe.

Pojazdy osobowe
Pora dnia (6:00 – 22:00) 20
Pora nocy (22:00 – 6:00) --

Uzyskane  na  drodze  obliczeń  wyniki  propagacji  dźwięku  w  środowisku  nie  wskazują  na

ponadnormatywną  emisję  hałasu  do  środowiska  na  najbliższych  terenach  podlegających

ochronie  akustycznej.  W  związku  z  tym  nie  ma  konieczności  stosowania  dodatkowych

środków ochrony przed hałasem.

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda na cele zakładu pobierana będzie z sieci wodociągowej na cele socjalne i produkcyjno-

technologiczne (produkcja betonu,  ewentualne zraszanie substancji  pylistych).  Działalność

zakładu powodować będzie wyłącznie emisję ścieków bytowych. Ścieki bytowe odprowadzane

będą do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Na terenie zakładu nie będą powstawały ścieki

przemysłowe.  Wody  opadowe  zostaną  zagospodarowane  na  działce,  do  której  Inwestor

posiadać  będzie  tytuł  prawny.  Wody  opadowe  z  terenów  przekształconych  będą

odprowadzane w sposób niezorganizowany na teren działki. Taki sposób zagospodarowanie

wód opadowych przyczyni się do zatrzymania wód opadowych w miejscu ich powstawania,

minimalizuje utratę naturalnej retencji i przywraca w możliwym zakresie naturalny, gruntowy

charakter ich odpływu.

Gospodarka odpadami
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Gospodarka odpadami komunalnymi  na analizowanym terenie  prowadzona jest  zgodnie z

zapisami ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Obiekt wyposażony będzie w pojemniki na

odpady  komunalne  niesegregowane  (zmieszane)  oraz  odpady  segregowane.  Pojemniki są

ustawione  na  utwardzonej  powierzchni  w  specjalnie  wydzielonych  do  tego  miejscach  na

terenie obiektu. Planowane do wytwarzania odpady na etapie eksploatacji przedstawiają się

następująco: PAPIER kod odpadu 15 01 01, SZKŁO kod odpadu 15 01 07, TWORZYWA

SZTUCZNE I METALE kod odpadu 15 01 02, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

kod odpadu 20 02 01 oraz ODPADY ZMIESZANE o kodzie 20 03 01.

Zakładana produkcja betonu jest procesem pracującym w obiegu zamkniętych, nie zakłada

się  powstawania  strumienia  odpadów  z  obszaru  produkcyjnego.  W  procesie  nie  będą

wykorzystywane odpady - przyjmowane do procesu popioły lotne spełniają wymagania normy

PN-EN 450-1+A1:2009 „Popiół lotny do betonu” i posiadają też Certyfikat Zgodności WE

wydany przez Instytut Techniki Budowlanej,  oznakowany jest symbolem CE (przestały być

odpadem). Odpady z ewentualnych prac remontowych i utrzymania ruchu będą własnością

firm zewnętrznych wykonujących te usługi.

Rozwiązania chroniące środowisko

-  Prowadzenie  prac  budowlanych w czasie  pory  dnia.  Prace przy wykorzystaniu ciężkich

maszyn prowadzone będą tylko w porze dziennej, zwłaszcza o otoczeniu innej zabudowy, w

której na stałe przebywają ludzie;

-  Wykorzystanie  maszyn  i  urządzeń  sprawnych  technicznie  i  spełniających  wymagania

określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2005  r.  w  sprawie

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji

hałasu do środowiska;

-  W  trakcie  prac  stosowanie  środków  organizacyjnych  i  technicznych  w  celu  ochrony

środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi

od pracujących maszyn i urządzeń (stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,

serwis i wymiana wszelkich płynów eksploatacyjnych w serwisie poza terenem zakładu);

-  Racjonalnie  wykorzystanie  surowców  i  paliw  oraz  prowadzenie  ewidencji  zużycia

surowców;

-  Selektywna  zbiórka  odpadów  i  ich  magazynowanie  w  specjalnych  pojemnikach,

kontenerach, workach na terenie utwardzonym w wydzielonym miejscu zakładu;

- Systematyczne przekazywanie powstałych odpadów kolejnemu posiadaczowi odpadów;
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- Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,

czyli: 

 zapobieganie  powstawaniu  odpadów  poprzez  odpowiednie  zaplanowanie

harmonogramu prac 

  przygotowanie do ponownego użycia

 przekazanie  do  przetwarzania  zgodnie  z  hierarchią  podmiotom  posiadającym

stosowane uregulowania (zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów)

-  w  trakcie  prac  stosowane  będą  środki  organizacyjne  i  techniczne  w  celu  ochrony

środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi

od pracujących maszyn i  urządzeń (stosowanie sprawnych technicznie  maszyn i  urządzeń

montażowych  gwarantujących  szczelność  układów  silnikowych  i  jezdnych  oraz  brak

jakichkolwiek wycieków olejów i płynów technologicznych, zaopatrzenie w sorbenty);

- zapewni się minimalizację emisji do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 

dzięki wdrożeniu właściwej, zoptymalizowanej organizacji prac oraz poprzez unikanie pracy 

maszyn i urządzeń na biegu jałowym.

- monitoring procesów produkcyjnych;

- monitoring czasu pracy oraz zużycia surowców, paliw w celu zebrania danych do naliczenia

opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania raportów emisyjnych;

-  selektywna  zbiórka  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  odpadów,  właściwie

przygotowane sposoby i  miejsca ich magazynowania,  przekazywanie odpadów podmiotom

posiadającym stosowne zezwolenia, systematyczny wywóz odpadów;

- odprowadzanie ścieków bytowych do zewnętrznej kanalizacji;

- wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce, do której Inwestor posiadać będzie

tytuł  prawny.  Wody  opadowe  z  terenów  przekształconych  będą  odprowadzane  w  sposób

niezorganizowany na teren działki. Taki sposób zagospodarowanie wód opadowych przyczyni

się  do  zatrzymania  wód  opadowych  w  miejscu  ich  powstawania,  minimalizuje  utratę

naturalnej  retencji  i  przywraca  w  możliwym  zakresie  naturalny,  gruntowy  charakter  ich

odpływu.

- szkolenia pracowników na każdym szczeblu, w zakresie właściwej gospodarki magazynowej,

produkcyjnej i gospodarowania odpadami,

- spełnianie warunków określonych w ustawie o odpadach oraz w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach,
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-  magazynowanie  substancji  pylistych  (cement,  pyły)  w  silosach  zaopatrzonych  w  filtr

powietrza. Silosy będą wyposażone w filtry 

 zraszania dróg transportowych,  zamiatanie  powierzchni  utwardzonych oraz ograniczania

prędkości pojazdów poruszających się po terenie zakładu.

Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w  sposób  zapewniający  stosowanie  technologii

energooszczędnych,  niskoemisyjnych  oraz  ograniczających  generowanie  odpadów.

Organizacja pracy zapewni zoptymalizowanie wszystkich procesów, co prowadzić będzie do

właściwego wykorzystania  czasu przeznaczonego na zrealizowanie  przedsięwzięcia,  a  tym

samym  ograniczać  będzie  w  czasie  i  tak  już  niewielkie  uciążliwości  środowiskowe

spowodowane prowadzonymi pracami.

Sytuacje awaryjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w

zakładzie  substancji  niebezpiecznych,  decydujących  o  zaliczeniu  zakładu  do  zakładu  o

zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obiekt nie będzie

kwalifikować się pod definicje zawarte w rozporządzeniu. Na zakładzie opracowane zostaną

procedury minimalizowania i usuwania skutków awarii w razie jej wystąpienia. W przypadku

wystąpienia  jakiejkolwiek  awarii  natychmiast  podejmie  się  działania  ograniczające  i

likwidujące  całkowicie  skutki  zaistniałej  sytuacji. Zapobieganie  zagrożeniom  środowiska

realizowane będzie w następujący sposób: Inicjowanie szkoleń pracowników, których praca

może  mieć  wpływ  na  wystąpienie  zagrożenia  i/lub  podczas  wykonywania  czynności

służbowych mogą mieć styczność z zagrożeniem środowiska, zapewnienie środków w zakresie

niezbędnym do skutecznej likwidacji  zagrożeń środowiska,  kontrolowanie i  monitorowanie

poziomu gotowości na wystąpienie zagrożenia środowiska.

Nie  zakłada  się  katastrofy  budowlanej  lub  naturalnej.  Planowane  zadanie  zrealizowane

będzie  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  w  zgodzie  z  przepisami  prawa.  W  przypadku

wystąpienia katastrofy zastosowane zostaną przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

Obszary ochrony przyrody i zabytki

Zgodnie  z  Ustawą o ochronie przyrody formami ochrony przyrody są:  Parki  narodowe,

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura

2000,  pomniki  przyrody,  stanowiska  dokumentacyjne,  użytki  ekologiczne  oraz  zespoły
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przyrodniczo-krajobrazowe.  Na  podstawie  danych  zawartych  na  stronie

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ określono  najbliżej  położone  względem  planowanej

inwestycji tereny chronione. W pobliżu przedmiotowego przedsięwzięcia (tj. w zasięgu jego

bezpośredniego  oddziaływania  na  środowisko)  nie  znajdują  się  obiekty  szczególnie

chronione wynikające z przepisów Ustawy o ochronie przyrody. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma zabytków chronionych, a

ewentualny zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zamknie się w granicach

terenu inwestora. Nie przewiduje się zatem zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych i

opiece nad zabytkami,  w szczególności zabytków archeologicznych,  w obrębie terenu, na

którym ma być realizowane przedsięwzięcie.

Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania

się  oddziaływań  przedsięwzięć  realizowanych,  zrealizowanych  lub  planowanych,  dla

których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa  inwestycja  ma  być  zlokalizowana  w  miejscowości  Bogucin.  W sąsiedztwie

inwestycji  występują  nieużytki  i  zabudowa  mieszkaniowa  zlokalizowane  w  kierunku

północnym,  a  także  zabudowa  mieszkaniowa  oraz  obiekty  działalności  gospodarczej  i

magazynowej w kierunku południowym i wschodnim. Obiekty znajdujące się w sąsiedztwie to

głównie  niewielkie  działalności  gospodarcze  i  przemysłowe,  budynki  i  hale  magazynowe.

Biorąc pod uwagę charakter ich działalności,  nie zakłada się, aby mogły emitować hałas,

który  kumulowałby  się  z  emisją  z  terenu  inwestycji.  Wzdłuż  południowej  granicy  działki

przebiega  droga  wojewódzka  nr  194,  co  sprawia,  że  głównym  czynnikiem  kształtującym

klimat  akustyczny  jest  emisja  hałasu  drogowego.  Dla  przedmiotowej  drogi  został

przeprowadzony Generalny  Pomiar  Ruchu w roku 2010,  w związku z  faktem,  że  była  to

ówcześnie  droga  rangi  krajowej  –  droga  krajowa  numer  5.  Poniżej  zawarto  fragment

zestawienia  natężenia  ruchu  dla  odcinka  Kobylnica-Poznań,  z  punktem  pomiarowym

zlokalizowanym w miejscowości Bogucin.

Rysunek 1 Dane Generalnego Pomiary Ruchu z roku 2010 dla drogi krajowej nr 5 (obecnie
droga wojewódzka nr 194).
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Dobowe natężenie ruchu dla drogi,  przy której  ma być zlokalizowana inwestycja,  wynosi

ponad  18  tysięcy  pojazdów,  co  sprawia,  że  hałas  drogowy  jest  dominujący  na  terenach

najbliższej  zabudowy mieszkalnej.  Analizując  wpływ inwestycji  na  ruch  komunikacyjny  w

sąsiedztwie, należy zauważyć, że wjazd na teren inwestycji ma się odbywać wprost z drogi

wojewódzkiej nr 194, a w związku z tym jest to jedyna droga, na którą inwestycja potencjalnie

mogłaby wpłynąć. Jednak porównując planowane natężenie ruchu związane z inwestycją tj.

20  pojazdów ciężkich  w porze  dziennej  z  danymi  dotyczącymi  natężenia  ruchu  pojazdów

ciężkich na ww. drodze, inwestycja może zwiększyć ogólne dobowe natężenie ruchu pojazdów

ciężkich  o  około  0,8%.  W  przypadku  pojazdów  osobowych,  planowany  ruch  na  terenie

inwestycji w odniesieniu do dobowego natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej, wynosi około

0,1%. W związku powyższym, nie zakłada się, aby inwestycja mogła mieć wpływ na zmiany w

układzie komunikacyjnym. 

Planowana  inwestycja  zostanie  zlokalizowana  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieużytków  

i  drogi  wojewódzkiej  prowadzącej  z  Poznania  do  Gniezna.  Przy  przedmiotowej  drodze

znajduje się wiele obiektów przemysłowych i usługowych, jednakże w zasięgu oddziaływania

planowanego  zakładu  nie  znajdują  się  obiekty  związane  z  analogiczną  działalnością

przemysłową.  Najbliższy  obiekt  przemysłowy  –  magazyn  firmy  dystrybuującej  produkty

spożywcze  –  zlokalizowany  jest  po  drugiej  stronie  drogi.  Droga  ta  obsługuje  ruch  

z  innych  obiektów  przemysłowych,  magazynowych  i  usługowych  znajdujących  się  w  jej

sąsiedztwie.  Wobec  tego,  dla  ruchu  pojazdów  istnieje  prawdopodobieństwo  wystąpienia

oddziaływania  skumulowanego.  Należy  jednak  uznać  iż  ustalone  przez  WIOŚ  tło

zanieczyszczeń uwzględnia emisję z istniejących źródeł zanieczyszczeń, w tym znajdujących

się i związanych z działalnością innych zakładów (ruch pojazdów obsługujących pozostałe

obiekty,  spalanie  paliw w źródłach energetycznych i  innych niż  energetyczne  oraz  źródła

technologiczne).  Z uwagi na trudności w pozyskaniu informacji na temat źródeł emisji od

właścicieli  pozostałych  obiektów,  uznano,  że  ocena  oddziaływania  na  jakość  powietrza

atmosferycznego oparta wyłącznie na aktualnym stanie jakości powietrza atmosferycznego

jest wystarczająca dla potrzeb niniejszego opracowania.

Opis  przewidywanych  skutków  dla  środowiska  w  przypadku  niepodejmowania

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową
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Zastosowanie wariantu  zerowego (niepodejmowanie  żadnych działań)  to  niewykorzystanie

sprzyjających warunków lokalizacyjnych, bowiem zakład zlokalizowany zostanie na terenie

strefy  ekonomicznej  oraz  na  terenie  objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego.  Przedsięwzięcie  jest  także  uzasadnione  ekonomicznie.  Niepodejmowanie

zamierzeń inwestycyjnych na terenach przeznaczonych w dokumentach planistycznych gmin

pod przedmiotową działalność stoi w sprzeczności z zasadą rozwoju lokalnego. Z uwagi na

powyższe,  zaniechanie  podjęcia  planowanej  inwestycji  byłoby  niekorzystne  ze  względów

ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w

tym: 

a)  wariantu  proponowanego  przez  wnioskodawcę  oraz  racjonalnego  wariantu

alternatywnego, 

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

– wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Na etapie koncepcyjnym rozważano następujące warianty przedsięwzięcia:

Wariant  0: niepodejmowanie  inwestycji  i  niewykorzystanie  sprzyjających  warunków

lokalizacyjnych  i  ekonomicznych  (zgodność  z  MPZP,  rozwijanie  przedsiębiorczości),

Zaniechanie  realizacji  inwestycji  skutkować  będzie  przede  wszystkim  zmniejszeniem

potencjału ekonomicznego Inwestora.

Wariant  1: Wariant  proponowany przez  Inwestora,  to  budowa 2 węzłów betoniarskich  w

obudowie, która to stanowi barierę dźwiękochłonną oraz termiczną. 

Wariant  2: Wariant  alternatywny  to  wariant  zakładający  budowę  węzłów  bez  takowej

obudowy.  Pozostałe  parametry  instalacji  w  swoich  technicznych  i  technologicznych

rozwiązaniach pozostałaby bez zmian. Wariant taki mógłby spowodować zwiększaną emisję

hałasu oraz pogorszenie się warunków pracy instalacji. Analizowany wariant jest wariantem

niekorzystnym  dla  inwestora  pod  względem  środowiskowym,  ekonomicznym  i

technologicznym, stąd zrezygnowano z realizacji tego wariantu.

W związku ze zwiększającym się potencjałem firmy na przedmiotowej nieruchomości planuje

się wybudowanie obiektu - ciągu technologicznego – dwóch węzłów do produkcji betonu wraz

z  infrastrukturą  towarzyszącą.  Wjazd  na  nieruchomość  i  wyjazd,  parking  samochodów

osobowych i budynek biurowy zlokalizowane będą od strony ulicy Gnieźnieńskiej. Tego typu
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obiekty funkcjonują w Polsce od wielu lat. Różnią się od siebie wyposażeniem technicznym,

wielkością  obiektów,  zakresem  produkcji.  Analizowany  w  niniejszym  opracowaniu

proponowany  przez  wnioskodawcę  wariant  przedsięwzięcia  nie  odbiega  pod  względem

technologicznym i zabezpieczeń środowiska od innych tego typu obiektów i spełnia wymogi

ochrony  środowiska.  Teren  ten  według  aktualnego,  obowiązującego  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego ma przeznaczenie - AG - tereny aktywizacji gospodarczej.

Ewentualne  warianty  mogłyby  dotyczyć  rozwiązań  technologicznych  lub  organizacyjnych.

Wybrane miejsce posadowienia instalacji z usytuowaniem silosów we wskazanej na planie

części  zakładu  zostało  podyktowane  względami  organizacji  ruchu  na  terenie.  Wybrana

lokalizacja  zapewni  swobodny  dostęp  zarówno  dla  maszyn  dowożących  materiały,  jak

również odbierających gotowy produkt – beton. Ponadto umożliwi to wygodną lokalizację

miejsc  magazynowania  materiałów – kruszywa w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji,  co

ograniczy  ruch  pojazdów  w  obrębie  parceli  zakładu.  Nie  przewiduje  się  jednak  innego

wariantu  poprowadzenia  inwestycji  niż  ten  opisany  w niniejszej  Karcie  informacyjnej

przedsięwzięcia.  Przeprowadzone obliczenia  zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

wykazały brak przekroczeń obowiązujących stężeń dopuszczalnych. Przeprowadzona analiza

uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji nie wykazała by jej realizacja spowodowała

przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.

Nr. 120, poz. 826 ze zm.). 

Zakłada się więc,  że wariant opisany w raporcie jest  jedynym i należy go traktować jako

najkorzystniejszy. Wszelkie emisje przy tym wariancie zostały wyliczone i opisane w raporcie.

Inwestor spełni wszelkie wymagania wynikające z Prawa Ochrony Środowiska, innych ustaw

i rozporządzeń wykonawczych. Przeprowadzone w Karcie oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko analizy wskazują, że wybrany przez Inwestora wariant pozwoli na dotrzymanie

obowiązujących standardów emisyjnych, a oddziaływanie zakładu z punktu widzenia ochrony

powietrza atmosferycznego, emisji hałasu do środowiska, emisji ścieków i odpadów będzie

miało  charakter  lokalny  i  nie  będzie  uciążliwe.  Wobec  powyższego  stwierdza  się,  że

zaproponowane  przez  Inwestora  rozwiązanie  z zastosowaniem  wszelkich  metod  ochrony

środowiska,  zgodnych  z  najnowocześniejszą  wiedzą  techniczną  i  przepisami  prawa,  jest

rozwiązaniem najkorzystniejszym dla planowanej inwestycji z jednoczesnym uwzględnieniem

minimalizowania  ewentualnego  wpływu  inwestycji  na  środowisko  w  trakcie  prowadzenia

prac  adaptacyjnych,  w czasie  eksploatacji  obiektu,  jak  również  w przypadku wystąpienia

ewentualnej awarii.
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Wariant  wybrany przez  inwestora nie  powoduje kolizji  z  zielenią  i  nie  zachodzi wycinka

drzew lub krzewów. Zakład będzie ogrodzony co zabezpieczy przed przedostawaniem się czy

migracją zwierzyny. Założeniem strefy jest koncentracja obiektów przemysłowo magazynowo

usługowych co wiąże się z sukcesywnym rozwojem Wariant jest korzystny z punktu widzenia

utworzenia  miejsc  pracy.  Są  to  więc  działania  o  charakterze  ewidentnie  prospołecznym.

Wykazane obliczeniami emisje  hałasu i  zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego nie

wykazują  jakichkolwiek  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  poza  teren,  do  którego

inwestor posiada tytuł prawny, a więc nie oddziałują negatywnie na zabudowania znajdujące

się w otoczeniu.

Przedstawiony  w  raporcie  wariant  przedsięwzięcia  jest  obecnie  jedyny  i  najbardziej

optymalny  ze  względu  na  wymagania  w  zakresie  technologii  produkcji  jak  również

konieczności lokalizacji przedsięwzięcia na wyznaczonym terenie. Zastosowana technologia

wynika  z  przyjętego  asortymentu  wyrobów  a  wykorzystane  w  wariancie  rozwiązanie

techniczne  oraz  zabezpieczenia  przed  możliwością  wystąpienia  ewentualnych  awarii

minimalizują  w  maksymalny  sposób  negatywny  wpływ  projektowanej  instalacji  na

środowisko, zarówno w trakcie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Przy wyborze

wariantu kierowano się takimi przesłankami jak: 

- zabezpieczenie przed ujemnym wpływem instalacji na środowisko,

- ograniczenie do minimum emisji substancji i energii do środowiska,

- zabezpieczenie przed skutkami wystąpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych,

- korzystna lokalizacja przedsięwzięcia (strefa objęta miejscowym planem),

- ograniczenie nadmiernego zużycia energii oraz zastosowanie wysokosprawnych urządzeń

technologicznych.

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Konflikty  środowiskowe  powstają,  gdy  co  najmniej  dwa  podmioty  działają  ze  sobą

w konflikcie,  oraz  gdy  w  pewnym  miejscu  i  czasie  ujawnione  zostały  i  przedstawione

kolidujące  ze  sobą tendencje,  niezgodne  cele,  sprzeczne  interesy.  Konflikty  te  powstają  i

przebiegają  między  ludźmi  ze  względu na przyszłe  i  obecne  ich  działania  w środowisku.

Konflikt  środowiskowy jest  bezpośrednią,  jawną,  interakcją  społeczną,  w której  działania
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każdej  strony  prowadzą  do  utrudnienia  przeciwnikowi  jego  celów  związanych  z

wykorzystaniem dóbr środowiskowych. 

Na postawie dokonanych analiz możliwych form oddziaływania przedmiotowej inwestycji na

poszczególne komponenty środowiska naturalnego, w tym również na ludzi, nie stwierdzono

negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Na  terenach  planowanej  inwestycji  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania

przestrzennego.  Teren ten  zaklasyfikowano  jako teren  aktywizacji  gospodarczej  zgodnie  z

miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  uchwalonym  Uchwałą  nr

LIII/575/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002r.

Najbliższe  tereny  zabudowy mieszkalnej,  zlokalizowane  są  w  kierunku  południowym oraz

północnym względem przedmiotowego zakładu. Klasyfikację części terenów znajdujących się

na  północ  zawarto  w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonym

Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. określającym

je jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Na  pozostałych  terenach  zlokalizowanych  w  kierunku  północnym,  a  także  w  kierunku

południowym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z

powyższym  klasyfikacji  terenów  dokonano  w  oparciu  o  pismo  Urzędu  Miasta  i  Gminy

Swarzędz  WOS.6220.2.8.2018-1,  zgodnie z  którym najbliższe tereny podlegające  ochronie

akustycznej znajdują się odległości 50 oraz 80 metrów od granicy terenu działki inwestora w

kierunku  południowym,  a  także  w  odległości  około  120  metrów  w  kierunku  północnym.

Zgodnie z ww. pismem są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W oparciu o powyższe, określono następujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w

środowisku dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

LAeqD = 50 dB (pora dzienna 6.00-22.00)

LAeqN = 40 dB (pora nocna 22.00-6.00)
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Rysunek 2 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego

Uchwałą nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r

W wyniku obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wyznaczono poziomy równoważne dla pory

dnia w punktach receptorowych, których lokalizacje wybrano w oparciu o Rozporządzenie

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

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Punkty zlokalizowano na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej

na wysokości 4,0 m n.p.t.  Lokalizację  punktów przedstawiono na rysunku. Ze względu na

planowany czas pracy w ciągu 8 godzin pory dnia, obliczeń dokonano jedynie dla pory dnia.

Wyniki  przedstawiono  zarówno  dla  punktów  receptorowych,  jak  i  w  postaci  map

rozprzestrzeniania hałasu wraz z izolinią przedstawiającą zasięg dopuszczalnych wartości

hałasu.
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Rysunek 3 Lokalizacja punktów receptorowych.

Uzyskane  na  drodze  obliczeń  wyniki  propagacji  dźwięku  w  środowisku  nie  wskazują  na

ponadnormatywną  emisję  hałasu  do  środowiska  na  najbliższych  terenach  podlegających

ochronie  akustycznej.  W  związku  z  tym  nie  ma  konieczności  stosowania  dodatkowych

środków ochrony przed hałasem.

W związku z powyższym nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z montażem

instalacji. Ze względu na fakt, że projektowane zadanie jest zgodne z zapisami Miejscowego

Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,  Zakład  nie  powinien  stwarzać  konfliktów

przestrzennych  z  istniejącym  zagospodarowaniem  terenów  otaczających.  Uporządkowanie

spraw formalno-prawnych związanych z planowanym przedsięwzięciem zmniejszy możliwość

wystąpienia potencjalnych konfliktów społecznych. 
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Według Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5 ust. 2 obiekt budowlany jako

całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi

należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób

określony w przepisach,  w tym techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie z  zasadami wiedzy

technicznej,  zapewniając  poszanowanie,  występujących w obszarze oddziaływania obiektu,

uzasadnionych  interesów  osób  trzecich.  Ochrona  interesów  osób  trzecich  polega  w

szczególności na:

- zapewnieniu dostępu do drogi publicznej, 

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

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, jak również dopływu światła dziennego do

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

-  ochronie  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia

elektryczne, promieniowanie,

- ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby. 

Zamknięcie  oddziaływania zamierzonych inwestycji  w granicach terenu zainwestowania w

zakresie ochrony akustycznej, dotrzymanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, prawidłowa

gospodarka odpadami, jak również gospodarka wodno-ściekowa oraz przyjęte rozwiązania

techniczno-organizacyjne, zapewnią ochronę interesów osób trzecich.

18)  podpis  autora,  a  w  przypadku  gdy  wykonawcą  raportu  jest  zespół  autorów  –

kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia

raportu

Data, imiona i nazwiska oraz podpisy znajdują się na pierwszej stronie Raportu.

18a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów –

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,

stanowiące załącznik do raportu

Oświadczenie kierującego zespołem stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

95



Podstawą opracowania niniejszego raportu są wymagania ustawy z dnia 3 października 2008r.

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Ponadto Raport opracowano w oparciu o następująca podstawę prawną i dokumenty:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017

r. poz. 519 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.

2134 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

późn. zm.)

6. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  stycznia  2016  r.  w  sprawie

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej

awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138 );

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniające

rozporządzenie  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego,

których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 229 poz. 1538);

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.,  w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lud do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. z 2014r. poz.

1800);

9. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71);

10. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  17  grudnia  2008 r.  w sprawie

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009, Nr 5, poz. 31);
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11. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  3  marca  2008  r.  w  sprawie

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008, Nr 47, poz. 281);

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  w sprawie

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87); 

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

wymagań  w  zakresie  prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji  oraz  pomiarów  ilości

pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542);

14. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia 4 listopada 2014 r.  w sprawie

standardów  emisyjnych  dla  niektórych  rodzajów  instalacji,  źródeł  spalania  paliw  oraz

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546);

15. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie

przypadków,  w których  wprowadzanie  gazów lub  pyłów  do powietrza  z  instalacji  nie

wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881);

16. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie

rodzajów instalacji,  których  eksploatacja  wymaga  zgłoszenia  (Dz.U.  2010 nr  130 poz.

880);

17. Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami „Wskaźniki emisji

zanieczyszczeń ze spalania paliw.  Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.”, styczeń

2015;

18. P.  Bielaczyc,  J.  Merkisz i  J.  Pielecha  „Stan cieplny  silnika  spalinowego a

emisja związków szkodliwych”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001 rok;

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

katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

20. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  grudnia  2014 r.  w sprawie

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.

1973);

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 8 grudnia 2010 roku w

sprawie  zakresu  informacji  oraz  wzorów  formularzy  służących  do  sporządzania  i

przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674);
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22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 (Dz. U. z

dnia  8  października  2012  r.  Poz.  1109)  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (RMŚ z dnia 14 czerwca 2007, Dz. U. z

dnia 5 lipca 2007 r. Nr 120, poz. 826);

23. Instrukcja  ITB  338/96:  Metoda  określania  emisji  i  imisji  hałasu

przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB;

24. PN-81/N-01306 HAŁAS. Metody pomiaru. Wymagania ogólne;

25. PN-87/B-02156 akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w

budynkach;

26. PN-N-01341 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu;

27. Engel  Z.  2001  Ochrona  środowiska  przed  drganiami  i  hałasem.  PWN

Warszawa;

28. Puzyna  Cz.  1982  Ochrona  środowiska  przed  hałasem  cz.  I  i  II  WNT

Warszawa;

29. Makarewicz R. 1996 Hałas w środowisku OWN Poznań;

30. Sadowski J. 1982 Podstawy akustyki urbanistycznej. PWN Warszawa;

31. Sadowski  J.  1971  Akustyka  w  urbanistyce,  architekturze  i  budownictwie.

Arkady Warszawa;

32. Augustyńska D. Metody wyznaczania i  badania parametrów akustycznych i

aerodynamicznych  tłumików  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  stosowanych  w

budownictwie. WITB Warszawa 1984;
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