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W nawiązaniu do pisma Urzędu Miasta Lublin z dnia 05.06.2019 r., znak OŚ-OD-

I.6220.49.2019 przedstawiam poniższe uzupełnienia.  

1. Bilans powierzchni planowanego przedsięwzięcia. 

Bilans powierzchni przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Bilans powierzchni działek o nr ewid. 73/12 i 73/13 

Element zagospodarowania terenu Dane liczbowe [m
2
] [%] 

Powierzchnia działek objęta opracowaniem: 
24366 243,7 

Powierzchnia zabudowy (Hala) 
10930,98 44,9 

Powierzchnia utwardzona : 
11331,11 46,5 

w tym miejsca postojowe: 
496  

Powierzchnia biologicznie czynna: 
2103,91 8,6 

 

2. Informację o różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym 

gleby, wody i powierzchni ziemi. 

Na terenie przedsięwzięcia występują drzewa: jodła pospolita, świerk pospolity, 

modrzew japoński, żywotnik olbrzymi. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie usuniętych 

9 żywotników olbrzymich.  

Analizowane przedsięwzięcie jest ubogie pod względem bioróżnorodności 

biologicznej. Tereny zielone występują w postaci niewielkich obszarów (9,2% powierzchni 

przedsięwzięcia), występuje tam pokrzywa, krwawnik pospolity, stokrotka pospolita, 

koniczyna łąkowa, mniszek pospolity, nawłoć kanadyjska, babka lancetowata, życica trwała, 

wichlina łąkowa. Wśród ptaków zaobserwowano szpaki i kawki.  

W związku z dostosowaniem istniejącej hali na potrzeby przedsięwzięcia podczas 

realizacji zostanie usuniętych 9 żywotników olbrzymich. Wycinka drzew będzie odbywała się 

poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zabudowanym, przemysłowym 

w obrębie istniejącej hali. W związku z realizacją przedsięwzięcia usunięte będą jedynie 

krzewy ozdobne poza okresem lęgowym ptaków.  

Prace ziemne będą prowadzone w niewielkim zakresie, tj. podczas budowy kanałów 

technologicznych wewnątrz hali oraz podczas w utwardzenia terenu przy projektowanych 

bramach wjazdowych do hali od strony północnej. 



 3 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane zasoby naturalne – woda. 

Tak jak opisano w rozdziale 2.5.1. Raportu o oddziaływaniu na środowisko - woda 

wykorzystywana będzie na cele socjalno – bytowe oraz cele technologiczne. 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wykorzystywane na cele socjalno - bytowe 

zostało oszacowane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 

2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

Przyjęto, ze 10 pracowników będzie zatrudnionych w biurze i 70 na hali. Pobór wód 

na cele socjalno – bytowe wyniesie ok. 4,4 m³/dobę, tj. 1 357,2 m³/rok. 

Zgodnie z informacją od Wnioskodawcy pobór wody na cele technologiczne – mycie 

folii na linii do regranulacji wyniesie ok. 50 m³/d, tj. 1200 m³/miesiąc. Część wody będzie 

krążyła w obiegu zamkniętym przy współpracy z oczyszczalnią. Pobór wody będzie pokrywał 

starty wynikające z parowania oraz rozbryzgu wody w urządzeniach linii myjącej oraz 

ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. 

Czyszczenie powierzchni hali będzie prowadzone w sposób niewymagający użycia 

wody. Czyszczenie linii technologicznych przeprowadzane będzie metodą „na sucho”, która 

polega na spryskiwaniu środkami myjącymi i wycieraniu czyściwem bądź odmuchiwaniu 

sprężonym powietrzem. 

W związku z powyższym łączny pobór wody na potrzeby przedsięwzięcia wyniesie 

ok. 44,4 m³/d, tj. 15 757,2 m³/rok. Woda będzie pobierana z wodociągu miejskiego. 

 

3. Informację o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu. 

Zapotrzebowanie na energie elektryczną Zakładu wyniesie 2,5 MW. 

Zużycie energii 5 000 MWh/rok.  
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4. Opis technologiczny instalacji do regranulacji folii wraz z uwzględnieniem wszystkich 

elementów instalacji. W opisie należy uwzględnić m.in. informacje dotyczące zakresu 

temperatur w jakich będzie zachodziło uplastycznienie tworzyw sztucznych. Wyjaśnić, 

czy instalacja będzie wyposażona w aparaturę kontrolno- pomiarową, w jaki sposób 

będzie monitorowana, jakie rozwiązania techniczne i technologiczne zostaną 

podjęte/zastosowane w celu przeciwdziałania wystąpienia potencjalnej awarii I w 

konsekwencji emisji substancji do powietrza. 

Ostatnim etapem procesu przekształcania materiału z płatków w pełnowartościowy 

surowiec (granulat) będzie proces granulacji. W celu wytworzenia produktu o jak najlepszej 

jakości zostanie zastosowana maszyna z wbudowaną zagęszczarką. Zagęszczarka będzie 

podgrzewała i kierowała płatki foliowe do wytłaczarki. Metoda ta jest bardziej efektywna i 

mniej energochłonna niż metoda osobnego zagęszczania płatka foliowego i późniejszego 

dostarczania płatka foliowego do wytłaczarki, ponieważ nie trzeba materiału podgrzewać 

dwukrotnie. Zastosowanie wytłaczarki typu kaskadowego gwarantuje najlepsze oddzielenie 

substancji stałych od substancji lotnych. Typ kaskadowy będą stanowiły wytłaczarki jedna po 

drugiej, wyposażone w system pięciokrotnego odgazowania oraz podwójny system filtracji. 

Materiał w pierwszej wytłaczarce będzie poddawany uplastycznieniu, sprężeniu 

i podwójnemu odgazowaniu próżniowemu, po czym zostanie przefiltrowany na zmieniaczu 

sit. Następnie trafi do głowicy nitkowej, która rozdziela plastyczne tworzywo do postaci tzw. 

nitek. Następuje tu uwolnienie gazów, przez tzw. odgazowanie grawitacyjne. Jest to 

najlepszy sposób pozbycia się środków lotnych z tworzywa, wynika to z dużej powierzchni 

styku tworzywa z powietrzem. Po tym procesie materiał zostanie dalej zabrany przez ślimak 

drugiej wytłaczarki i ponownie uplastyczniony, sprężony i poddany ponownie procesowi 

podwójnego odgazowania próżniowego. Tak uplastyczniony i odgazowany materiał zostanie 

przetłoczony przez kolejny zmieniacz sit zamontowany na końcu układu plastyfikującego 

drugiej wytłaczarki. Tam zostanie przeprowadzona filtracja docelowa. Dwa poziomy filtracji 

pozwalają na uzyskanie znacznie wyższej czystości materiału przy jednoczesnym obniżeniu 

zużycia sit filtracyjnych. Przefiltrowany materiał trafia do systemu cięcia przy głowicy w mgle 

wodnej gdzie zostaje poddany procesowi cięcia na granulki – regranulat. Regranulat trafia 

następnie na sito kalibrujące celem odsączenia wody stanowiącej czynnik chłodzący oraz 

sortowania regranulatu. Woda wykorzystywana jako chłodziwo dla gotowych granulek krąży 

w obiegu zamkniętym nie generując ścieku. Regranulat trafia do wirówki gdzie następuje 
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końcowe odwirowanie wody. Transportem wentylatorowym regranulat jest przekazywany 

do silosa, z którego regranulat jest podawany do stacji worków Big Bag. Są to opakowania 

wielokrotnego użytku, krążące w obiegu pomiędzy producentem regranulatu a odbiorcami. 

Wytworzony regranulat będzie magazynowany w hali.  

Instalacja do regranulacji wyposażona będzie w aparaturę kontrolno – pomiarową 

służącą do pomiaru temperatury procesu uplastycznienia. Zakres temperatur, w których 

dojdzie do uplastycznienia materiału wyniesie 220oC – 300oC.  

W celu uniknięcia sytuacji awaryjnych będą zastosowane następujące rozwiązania: 

− pracownicy Zakładu przeszkoleni będą w zakresie obsługi maszyn oraz usuwania 

wszelkich awarii maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz ich skutków, 

− maszyny będą stale konserwowane i w razie konieczności na bieżąco naprawiane,  

− Zakład wyposażony będzie w sorbenty niezbędne do usuwania wycieków olejowych, 

− na terenie Zakładu rozmieszczone będą gaśnice posiadające ważną legalizację, które 

pozwalają na szybką reakcję w sytuacjach nadzwyczajnych (wybuch pożaru), 

− temperatura uplastycznienia tworzyw sztucznych będzie automatycznie regulowana 

i stale monitorowana, 

− na terenie Zakładu będzie funkcjonować monitoring wizyjny z możliwością 

rejestrowania w trybie nocnym, 

− w Zakładzie zostaną opracowane procedury w przepadku wystąpienia awarii, 

− Zakład będzie posiadał opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i operat 

przeciwpożarowy. 

5. Informację na temat wszystkich stosowanych w procesie technologicznym surowców, 

materiałów i mieszanin chemicznych z podaniem ilości i sposobu magazynowania. 

W Zakładzie będą stosowane następujące surowce materiały i mieszaniny: 

− oleje do urządzeń i maszyn w ilości ok. 0,30 Mg/rok, 

− barwnik w ilości 200 Mg/rok 

Oleje magazynowane będą w metalowych pojemnikach w których zostały 

zakupione w wyznaczonym w pomieszczeniu technicznym lub na hali na utwardzonym 

podłożu. Miejsce magazynowania olejów będzie zaopatrzone w sorbenty do suswania 

wycieków olejowych.  
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Barwniki do regranulatu będą magazynowane w pojemnikach, w których zostały 

zakupione, w pomieszczeniu technicznym lub na hali na utwardzonym podłożu.  

6. Informacje dotyczących miejsca i sposobu oraz czasu magazynowania odpadów 

kierowanych do przetwarzania. 

Odpady przeznaczone do odzysku będą magazynowane luzem w wydzielonej części 

hali - w zasobni zbiorczej na utwardzonym podłożu. 

7. Odniesienie się do zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących 

ograniczania wszelkiej uciążliwości do granic własnej posesji, tj. uciążliwość 

określana na granicy działki zajmowanej przez działalność uciążliwą nie może 

przekraczać 90% dopuszczalnej wielkości normy. 

Analiza akustyczna 

Tereny podlegające ochronie akustycznej oraz dopuszczalne poziomy hałasu dla nich 

określone są rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

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

Teren zakładu oraz tereny sąsiednie nie stanowią terenów podlegających ochronie 

akustycznej. 

Reasumując nie istnieje norma określająca wartość dopuszczalną poziomu hałasu na 

granicy przedmiotowej działki, a tym samym zapisy o konieczności zachowania 90 % wartości 

odniesieniu do hałasu nie mają zastosowania. 

Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

EK100W oraz stanowiących załącznik nr 5.2. do Raportu wykazano, że w punktach 

z maksymalnymi wartościami stężeń uśrednionych dla 1 godziny oraz dla roku 

kalendarzowego żadna z substancji nie przekracza 90 % wartości odniesienia określonych 

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

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

dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

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

W związku z powyższym stwierdzono, że na granicy terenu przedsięwzięcia nie wystąpią 

przekroczenia standardów jakości środowiska powyżej 90 % dopuszczalnych wielkości.  
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8. Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez 

wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska wraz uzasadnieniem ich wyboru. Powyższe ma 

zapewnić organowi możliwość jak najpełniejszej oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. (...) Mając na uwadze powyższe złożony raport należy 

uzupełnić o opis racjonalnego wariantu alternatywnego do wariantu wnioskodawcy 

oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z określeniem 

przewidywanego ich oddziaływania na środowisko. Nie można wykluczyć sytuacji, w 

której wariant zaproponowany przez wnioskodawcę będzie również wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska, wówczas w praktyce będą występowały dwa 

dopuszczalne warianty. 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę polegać będzie na realizacji w istniejącej 

hali na działkach o nr ewid 73/12 i 73/13, obręb ewidencyjny Zadębie II instalacji do 

segregacji odpadów z produkcją paliwa RDF o wydajności 38 000 Mg/rok oraz instalacji do 

regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok.  

Wnioskodawca planuje zamontowanie na terenie przedsięwzięcia mobilnej wagi 

w celu monitorowania masy przetwarzanych i wytwarzanych odpadów oraz wytwarzanych 

produktów. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Racjonalny wariant alternatywny jest to montaż instalacji do segregacji odpadów, bez 

instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF oraz brak wagi na terenie Zakładu. 

Wówczas na terenie Zakładu będzie wytwarzany odpad pre-rdf. Jest to wariant mniej 

korzystny dla środowiska, gdyż odpady pre-rdf należałoby przewozić do innej instalacji 

wytwarzającej paliwo alternatywne, a następnie kolejnym transportem do instalacji 

spalającej paliwo alternatywne. Niniejszy wariant wymusza dodatkowy transport odpadów 

samochodami ciężarowymi poza terenem przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę zakładaną ilość 

wytwarzanych odpadów pre-RDF jest to wariant mniej korzystny ze względów logistycznych i 

środowiskowych.  
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Brak wagi na terenie Zakładu przyczyni się do wzmożonego ruchu samochodowego 

na terenie przedsięwzięcia, ponieważ samochody odbierające produkty będą przyjeżdżać na 

teren Zakładu dwa razy. Pierwszy raz, aby załadować regranulat i drugi raz po zważeniu, aby 

dokończyć formalności. Spowoduje to wzmożony ruch samochodów ciężarowych na terenie 

przedsięwzięcia jak i również poza nim.  

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Ze względu na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu pochodzącej 

z samochodów ciężarowych najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest to wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę tj. montaż instalacji linii do segregacji odpadów wraz 

z modułem do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF oraz montaż mobilnej wagi na 

terenie Zakładu.  

W poniższej tabeli przedstawiono przewidywane oddziaływanie wariantu 

alternatywnego na środowisko.  

Tabela 2 Oddziaływanie wariantu alternatywnego na środowisko 

Elementy przyrodnicze Oddziaływanie wariantu alternatywnego na środowisko 

Ludzie, dobra materialne 

Wariant alternatywny wiąże się z dodatkowym ruchem 

samochodów ciężarowych w obrębie przedsięwzięcia jak i 

po zanim w związku z tym może być przyczyną uciążliwości 

dla pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.  

Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Nieznaczące oddziaływanie na rośliny zwierzęta i grzyby 

nastąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na etapie 

eksploatacji nie przewiduje się znaczących oddziaływań na 

rośliny zwierzęta i siedliska przyrodnicze 

Woda 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na wody. 

 

Powietrze  

Stałe, ograniczone do terenu przedsięwzięcia. W przypadku 

realizacji wariantu alternatywnego na teren zakładu, jak i 

również poza zakładem będzie zwiększony ruch 

samochodów ciężarowych co wpłynie na zwiększenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Wariant alternatywny jest 

mniej korzystny. 

Klimat Nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

Klimat akustyczny 

W przypadku realizacji wariantu alternatywnego na teren 

Zakładu, jak i również poza Zakładem będzie zwiększony 

ruch samochodów ciężarowych, co wpłynie na zwiększenie 

emisji hałasu.  

Powierzchnia ziemi, z uwzględnieniem ruchów Nie przewiduje się znaczących oddziaływań 
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Elementy przyrodnicze Oddziaływanie wariantu alternatywnego na środowisko 

masowych ziemi, i krajobraz 

Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

Formy ochrony przyrody* Nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej i 

katastrofy naturalnej i budowlanej 

W Zakładzie nie będą stosowane substancje decydujące 

o zaliczeniu instalacji do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W Zakładzie będzie stosowane szereg rozwiązań 

zabezpieczających przed pożarem.  

W przypadku katastrofy budowlanej oddziaływanie zamknie 

się w granicach przedsięwzięcia. 

 

9. Odniesienia się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. 

W Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami określone zostały cele 

i kierunki działań w zakresie odpadów opakowaniowych. Jednym z celów jest utrzymanie 

poziomów odzysku i recyklingu, co najmniej na poziomie określonym w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

które przedstawiono w tabeli nr 3.  

Tabela 3 Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z 

ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi 

Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w %
1)

: 
Poz. 

rodzaj opakowań odzysk recykling
2)

 

1 opakowań razem
3)

 61 56 

2 opakowań z tworzyw sztucznych - 23,5 

3 opakowań z aluminium - 51 

4 
opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 
oraz z pozostałych metali 

- 51 

5 opakowań z papieru i tektury - 61 

6 opakowań ze szkła - 61 

7 opakowań z drewna - 16 

8 opakowań wielomateriałowych  
poziom określony zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 

9 pozostałych opakowań - - 
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Jak wynika z powyższej tabeli należy utrzymać recykling tworzyw sztucznych na 

poziomie 23,5 %. Realizacja niniejszej inwestycji wiąże się z powstaniem nowej instalacji 

zajmującej się recyklingiem m.in. odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, co jest 

spójne z celem określonych w wyżej wymienionych dokumentach strategicznych. 

10. Porównanie Proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o 

których mowa w art. 143 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska oraz najlepszymi dostępnymi technikami BAT.  

 
1. OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT 

1.1. Ogólna efektywno ść środowiskowa 
 
BAT 1 Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie 

i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy: 

I. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla. 

Kierownictwo na codzien będzie zaangażowane w kształtowanie systemu działania Zakładu 

(tworzenie procedur, planowanie inwestycji, podział obowiązków) oraz będzie nadzorować  pracę 

Zakładu. Na podstawie wyników będzie stale doskonalić system zarządzania. Zakład będzie stale 

monitorowany, przepływy masowe odpadów będą zestawiane w comiesięczne Raporty.  

II. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 

efektywności środowiskowej instalacji  

Otrzymywanie przez kierownictwo comiesięcznych raportów pozwoli na ocenę efektywności pracy 

Zakładu. Kierownictwo stale analizować będzie sytuację rynkową oraz zmiany prawne, co pozwali 

na podejmowanie decyzji w sprawie nowych kierunków działań poprzez zmianę technologii, 

zmiany organizacyjne, zmianę strumienia przyjmowanych odpadów. 

III. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi 

i inwestycjami. 

W Zakładzie będą określone procedury, celów długookresowych oraz zadania bieżące. Czynności te 

związane będą z planami finansowymi. W związku z powyższym kierownictwo na podstawie oceny 

efektywności pracy instalacji, zmian prawnych w dziedzinie ochrony środowiska oraz rozeznania 

w nowych rozwiązaniach technologicznych będzie wprowadzać konieczne inwestycje w planach 

finansowych na następne lata.  

IV. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. struktury i odpowiedzialności; 

b. rekrutacji, szkoleń, świadomości i kompetencji; 
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c. komunikacji; 

d. zaangażowania pracowników; 

e. dokumentacji; 

f. wydajnej kontroli procesu; 

g. programów obsługi technicznej; 

h. gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie; 

i. zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska; 

W Zakładzie będzie obowiązywać regulamin w którym dokładnie zostanie określony zakres 

obowiązków i kompetencji poszczególnych pracowników. Każdy pracownik przejdzie szkolenia 

stanowiskowe w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy. Na urządzeniach 

znajdowac sie będą  instrukcje pozwalające na ich bezpieczne użytkowanie. Na każdej zmianie 

będzie jedna osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zakład posiadac będzie 

operat p.poż.  

Zakład będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Teren dozorowany będzie przez całą 

dobę. Na terenie Zakładu zamontowany będzie monitoring wizyjny rejestrujący pracę instalacji. 

Bieżący nadzór nad pracą Zakładu będzie sprawował kierownik zmiany.  

V. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. monitorowania i pomiarów (zob. również sprawozdanie referencyjne JRC dotyczące monitorowania 

emisji do powietrza i wody przez instalacje określone w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych - 

ROM); 

b. działań naprawczych i zapobiegawczych; 

c. prowadzenia rejestrów; 

d. niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia, czy 

system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest 

właściwie wdrożony i utrzymywany; 

W Zakładzie rejestrowane będą warunki funkcjonowania odbiegające od normy, prowadzone będą 

rejestry ilości przetworzonych i wytworzonych odpadów oraz wytworzonego regranulatu. 

Prowadzony będzie także rejestr zużycia paliw, energii i wody. Rejestry podlegać będą analizie na 

podstawie której podejmowane będą działania korygujące w zakresie organizacji pracy. Ciągłość 

prowadzenia rejestrów i raportów pozwali ocenić efekty wprowadzonych zmian. 

VI. przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez kadrę kierowniczą wyższego 

szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i skuteczności  

W Zakładzie sporządzane będą miesięczne i roczne raporty. Dzięki temu kadra kierownicza będzie 

mieć stały wgląd w strukturę i wielkości strumieni przetwarzanych odpadów, wytworzonego 

regranulatu, wydajność instalacji, ich energochłonność oraz wielkość kosztów.  
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Śledzenie rozwoju czystych technologii następuje poprzez udział w konferencjach, targach 

branżowych, spotkaniach z przedstawicielami producentów maszyn i urządzeń a także poprzez 

czytanie czasopism branżowych.  

VII. uwzględnienie - na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji 

- skutków dla środowiska wynikających z likwidacji zespołu urządzeń na etapie projektowania nowej 

instalacji  

Podczas oceny oddziaływania na środowisko uwzględniano oddziaływanie  Zakładu na środowisko 

na etapie realizacji, eksploatacji oraz jej likwidacji. 

Ewentualna likwidacja Zakładu będzie przebiegała etapowo w sposób zapobiegający 

i ograniczający ujemny wpływ na środowisko, wystąpieniu awarii, zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska, przepisami budowlanymi i zasadami bhp.Etapy likwidacji Zakładu: 

− wywóz wszystkich odpadów do innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem odpadów, 

− demontaż instalacji oraz urządzeń, 

− rozbiórka obiektów kubaturowych, 

− demontaż utwardzonych nawierzchni i infrastruktury technicznej podziemnej,  

− przywrócenie eksploatowanego terenu środowisku naturalnemu. 

VIII. regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej  

Analiza sektorowa dokonywana będzie w cyklach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca. 

Analizie poddawane będą ilości i rodzaje przetworzonych odpadów oraz wytworzonego 

regranulatu a także  możliwość optymalizacji procesów prowadzonych w Zakładzie.  

Metoda porównawcza analizy sektorowej używana będzie przez kierownictwo do oceny 

efektywności środowiskowej i ekonomicznej Zakładu. 

IX. zarządzanie strumieniem odpadów (zob. BAT 2)  

Zostaną wdrożone procedury opisane w BAT 2; 

X. Wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych (zob. BAT 3)  

Zostanie opracowane po uruchomieniu Zakładu.  

XI. plan zarządzania pozostałościami (zob. opis w sekcji 6.5)  

Nie dotyczy. Wszystkie odpady na terenie Zakładu będą przetworzone. Surowce wtórne oraz 

odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania Zakładu będą przekazywane uprawnionym 

odbiorcom.  

XII. plan zarządzania w przypadku awarii (zob. opis w sekcji 6.5)  

Przed uruchomienie Zakład opracuje plan zarządzania w przypadku wystąpienia awarii.  

XIII. plan zarządzania odorami (zob. BAT 12)  

Nie przewiduje się uciążliwości odorowej. 
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XIV. plan zarządzania hałasem i wibracjami (zob. BAT 17)  

Nie dotyczy. Analiza w niniejszym Raporcie wykazała brak uciążliwości hałasowej i związanej 

z wibracjami. 

 
BAT 2. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej zespołu urządzeń w ramach BAT należy stosować 
wszystkie poniższe techniki. 

 Technika Opis 

a) Opracowanie i wdrożenie procedur 
charakterystyki odpadów i procedur 
poprzedzających ich odbiór 

Procedury te mają na celu zapewnienie 
technicznej (i prawnej) przydatności 
czynności przetwarzania odpadów 
w przypadku poszczególnych odpadów przed 
ich przybyciem do zakładu. Obejmują one 
procedury gromadzenia informacji 
o odpadach dostarczonych do przetworzenia 
i mogą obejmować pobieranie próbek 
i charakterystykę odpadów w celu uzyskania 
wystarczającej wiedzy na temat składu 
odpadów. Procedury poprzedzające odbiór 
odpadów są oparte na ryzyku, wziąwszy pod 
uwagę np. niebezpieczne właściwości 
odpadów, ryzyko stwarzane przez odpady 
pod względem bezpieczeństwa procesowego, 
bezpieczeństwa pracy i skutków dla 
środowiska, a także informacje dostarczone 
przez poprzedniego(-ich) posiadacza(-y) 
odpadów 

 Na terenie Zakładu zostaną wprowadzone procedury przyjęcia odpadów. Pracownik 
obsługujący wagę samochodową przed przyjęciem odpadów przeprowadzi wstępną 
weryfikację odpadów pod kątem ich rodzaju (zgodności z deklarowaną charakterystyką) 
i pochodzenia. W przypadku stwierdzonej niezgodności może odmówić przyjęcia odpadów do 
instalacji. Do Zakładu mogą być przyjęte wyłącznie odpady o kodzie zgodnym z umową. Aby 
odpady zostały przyjęte dostawca musi posiadać dokument przewozowy, na którym znajdują 
się wszystkie niezbędne informacje pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju odpadu oraz 
miejsca jego pochodzenia. Przed pierwszą dostawą odpadów dostawca posiada obowiązek 
dostarczenia karty charakterystyki transportowanych odpadów.  

b) Opracowanie i wdrożenie procedur 
odbioru 

Procedury odbioru mają na celu 
potwierdzenie charakterystyki odpadów 
określonej na etapie poprzedzającym odbiór. 
Procedury te umożliwiają określenie 
elementów, które należy zweryfikować przy 
przybyciu odpadów do zakładu, a także 
kryteria odbioru i odmowy odbioru odpadów. 
Mogą one obejmować pobieranie próbek, 
inspekcję i analizę odpadów. Procedury 
odbioru odpadów są oparte na ryzyku, 
wziąwszy pod uwagę np. niebezpieczne 
właściwości odpadów, ryzyko stwarzane 
przez odpady pod względem bezpieczeństwa 
procesowego, bezpieczeństwa pracy 
i skutków dla środowiska, a także informacje 
dostarczone przez poprzedniego(-ich) 
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posiadacza(-y) odpadów. 
 Po wstępnej weryfikacji odpady kierowane będą do miejsc magazynowania, gdzie następuje 

ich rozładunek i ponowna ich weryfikacja pod kątem właściwego zakwalifikowania do kodu 
odpadu. W przypadku odpadów, których Zakład nie może przyjąć, transporty takie są 
zawracane do posiadacza odpadu. 

c) Opracowanie i wdrożenie systemu 
śledzenia oraz wykazu odpadów 

System śledzenia oraz wykaz odpadów mają 
na celu śledzenie lokalizacji i ilości odpadów 
w zakładzie. Wykaz ten zawiera wszystkie 
informacje wygenerowane w wyniku 
zastosowania procedur poprzedzających 
odbiór (np. data przybycia do zakładu 
i niepowtarzalny numer referencyjny 
odpadów, informacje o poprzednim(-ich) 
posiadacz(-ach) odpadów, wyniki analizy 
poprzedzającej odbiór oraz analizy odbioru, 
planowana ścieżka przetwarzania, rodzaj 
i ilość odpadów przechowywanych 
w zakładzie, w tym wszystkie 
zidentyfikowane zagrożenia), odbioru, 
magazynowania, przetwarzania lub 
przenoszenia poza zakład. System śledzenia 
odpadów jest oparty na ryzyku, wziąwszy pod 
uwagę np. niebezpieczne właściwości 
odpadów, ryzyko stwarzane 

 Wszystkie odpady dowożone do Zakładu będą rejestrowane. Pozwali to na dokładną 
identyfikację każdego transportu. Przy wjeździe każdego transportu z odpadami w systemie 
zapisywane będą następujące dane: 

− numer rejestracyjny pojazdu, 

− data przyjazdu transportu, 

− imię i nazwisko kierowcy, 

− miejsce pochodzenia odpadu, 

− firma dostarczająca odpad, 

− dokładna godzina wjazdu na wagę, 

− masa samochodu wraz z odpadem. 
Po rozładunku określane będą: 

− tara pojazdu oraz masa dostarczonych odpadów, 

− dokładna godzina opuszczenia terenu zakładu. 
e Zapewnienie segregacji odpadów Odpady są trzymane oddzielnie w zależności 

od ich właściwości, aby umożliwić łatwiejsze 
i  bezpieczniejsze dla środowiska 
magazynowanie i przetwarzanie. Segregacja 
odpadów polega na fizycznym oddzieleniu 
odpadów oraz na procedurach 
umożliwiających określenie czasu i miejsca 
przechowywania odpadów. 

 Przyjęte odpady w zależności od ich rodzaju kierowane będą do przetworzenia na instalację 
do segregacji odpadów lub bezpośrednio na instalację do regranulacji odpadów. 
W przypadku magazynowania odpadów do czasu ich przetworzenia lub przekazania ich do 
zagospodarowania innym uprawionym podmiotom odpady magazynowane będą selektywnie 
w wyznaczonych miejscach wewnątrz hali.  
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f Zapewnienie zgodności odpadów przed 
zmieszaniem lub sporządzeniem 
mieszanki odpadów 

Zgodność jest zapewniana dzięki zbiorowi 
środków weryfikacyjnych i testów w celu 
wykrycia wszelkich niepożądanych lub 
potencjalnie niebezpiecznych reakcji 
chemicznych (np. polimeryzacji, powstawania 
gazu, reakcji egzotermicznej, rozkładu, 
krystalizacji, strącania) między odpadami 
podczas mieszania, łączenia lub wykonywania 
innych czynności związanych z 
przetwarzaniem. Testy zgodności są oparte 
na ryzyku, wziąwszy pod uwagę np. 
niebezpieczne właściwości odpadów, ryzyko 
stwarzane przez odpady pod względem 
bezpieczeństwa procesowego, 
bezpieczeństwa pracy i skutków dla 
środowiska, a także informacje dostarczone 
przez poprzedniego(-ich) posiadacza(-y) 
odpadów. 

 Odpady przyjmowane do Zakładu będą, przetwarzane i magazynowane w sposób 
selektywny. Nie dopuści się do mieszania różnych rodzajów odpadów oraz odpadów 
i produktów (regranulatu), które będą oddzielnie magazynowane 

g Sortowanie dostarczanych odpadów 
stałych 

Sortowanie dostarczanych odpadów stałych 
ma na celu zapobieganie przedostawaniu się 
niepożądanego materiału do kolejnych 
procesów przetwarzania odpadów. Może ono 
polegać na: 

− ręcznym oddzielaniu na podstawie 
badania wzrokowego, 

− oddzielaniu metali żelaznych, metali 
nieżelaznych lub wszystkich metali, 

− oddzielaniu optycznym, np. 
z wykorzystaniem spektroskopii 
w bliskiej podczerwieni lub systemów 
RTG, 

− separacja densymetryczna, np. za 
pomocą klasyfikacji powietrznej, 
w separatorach flotacyjno- 
sedymentacyjnych, na stołach 
wibracyjnych, 

− oddzielaniu na podstawie wielkości 
metodą przesiewania. 

 Odpady stałe dostarczane do Zakładu poddawane są procesowi sortowania na instalacji do 
segregacji iw wytwarzania paliwa alaternatywnego składający się z następujących czynności: 

W kabinie wstępnego sortowania na przenośniku sortowniczym następować będzie 
wydzielenie ze strumienia odpadów surowcowych takich jak duże kawałki tektury, folii i inne 
odpady tarasujące, które mogą zakłócić w dalszej części instalacji przepływ strumienia 
odpadów przez urządzenia. Wybrane odpady będą trafiać do pojemników umieszczonych pod 
kabiną. W dalszej kolejności strumień odpadów zostanie skierowany do stacjonarnego 
przesiewacza dyskowego, w którym nastąpi odseparowanie ze strumienia odpadów frakcji 0-
50 mm. Powstała w procesach przesiewania i sortowania frakcja preRDF będzie skierowana 
pod działanie separatora elektromagnetycznego, który odseparuje metale żelazne, 
przekazując je do pojemnika na metale żelazne.  
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Frakcja przestrzenna (3D - tworzywa) zostanie skierowana pod działanie separatorów 
optycznych. Ze strumienia tworzyw wydzielone będą między innymi: PET zielony, PET 
niebieski, PET transparentny, PE-PP, które będą stanowić zanieczyszczenie dla surowca 
przeznaczonego do regranulacji – folii. Następnie odpady PET będą podane na system 
przenośników, które skierują je do automatycznej prasy kanałowej, w celu ich zbelowania. 
Sprasowane surowce po ich zważeniu i opisaniu w postaci belek przetransportowane zostaną 
na magazyn surowców.  
Z frakcji płaskiej (2D), za pomocą separatora optycznego w sposób pozytywny wydzielony 
zostanie papier mix (papier, tektura), a w sposób negatywny folia mix (folia o różnych 
kolorach i strukturze) oraz zanieczyszczenia. 

 
 
 

 
BAT 3 W celu łatwiejszego ograniczenia emisji do wody i powietrza w ramach BAT należy 
ustanowić i prowadzić wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych, jako część systemu 
zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), obejmujący wszystkie następujące elementy: 

(i) informacje dotyczące charakterystyki odpadów, które mają zostać przetworzone, oraz 
procesów przetwarzania odpadów, w tym: 
a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji; 
b) opisy technik zintegrowanych z procesem oraz metod oczyszczania ścieków/gazów 

odlotowych u źródła, w tym ich skuteczności; 
(ii) informacje na temat cech charakterystycznych ścieków, takie jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu, pH, temperatury i konduktywności; 
b) średnie stężenie i wartości ładunków danych substancji i ich zmienność 

(np. ChZT/OWO, formy azotu, fosfor, metale, sole, substancje 
priorytetowe/mikrozanieczyszczenia); 

c) dane dotyczące bioeliminacji (np. BZT, stosunek BZT do ChZT, test Zahn- Wellensa, 
biologiczny potencjał inhibicyjny (np. inhibicja osadu czynnego)) (zob. BAT 52); 

(iii) informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych, takie jak: 
a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury; 
b) średnie stężenie i wartości ładunków danych substancji i ich zmienność (np. związków 

organicznych, LZO, takich jak PCB); 
c) palność, górna i dolna granica palności, reaktywność; 
d) obecność innych substancji mogących wpływać na układ oczyszczania gazu 

odlotowego lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, azotu, pary wodnej, 
pyłu). 

Na terenie Zakładu nie wystąpią istotne emisje ścieków do wody. 

Opracowanie informacji o strumieniach gazów odlotowych, w tym przeprowadzenie badań 
ładunków zanieczyszczeń do powietrza możliwe będzie po uruchomieniu instalacji. 
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BAT 4. Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z magazynowaniem odpadów, w ramach 
BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki. 

 Technika Opis Zastosowanie 

a) Zoptymalizowane miejsce 
magazynowania 

Obejmuje to następujące techniki: 
- miejsce magazynowania jest 

usytuowane możliwie jak najdalej 
z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia od obiektów 
wrażliwych, cieków wodnych itp., 

- miejsce magazynowania jest 
usytuowane w taki sposób, aby 
wyeliminować lub zminimalizować 
zbędne postępowanie z odpadami 
na terenie zakładu (np. dwukrotne 
lub wielokrotne postępowanie z 
tymi samymi odpadami lub 
niepotrzebnie wydłużone 
odległości przemieszczania na 
terenie zakładu). 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Zakład znajduje się na terenie przemysłowym w znacznej odległości od cieków wodnych.  
Wszystkie miejsca magazynowania odpadów znajdują się na utwardzonym podłożu pod 
zadaszeniem.  

b) Odpowiednia pojemność 
magazynowania 

Wdrażane są środki w celu 
uniknięcia gromadzenia odpadów, 
takie jak: 
- wyraźnie ustalona i nie 

przekraczana maksymalna 
pojemność magazynowania 
odpadów, wziąwszy pod uwagę 
charakterystykę odpadów  
(np. w odniesieniu do ryzyka 
pożaru) i zdolność przetwarzania, 

- ilość przechowywanych odpadów 
jest regularnie monitorowana pod 
kątem maksymalnej 
dopuszczalnej pojemności 
magazynowania, 

- wyraźnie ustalony maksymalny 
czas składowania odpadów. 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Pojemności poszczególnych magazynów zostały zaplanowane w sposób dostosowany do 
potrzeb Zakładu. Odpady wytworzone w instalacjach magazynowane będą do czasu zebrania 
odpowiedniej partii transportowej i przekazywane do uprawnionego odbiorcy. Pojemność 
magazynu surowców wtórnych dostosowana będzie do wielkości strumienia wytwarzanych 
odpadów oraz rotacji stanów magazynowych. 

c) Bezpieczna obsługa miejsca 
magazynowania 

Obejmuje to takie środki, jak: 
- sprzęt używany do załadunku, 

rozładunku i magazynowania 
odpadów jest wyraźnie 
udokumentowany i oznakowany, 

- odpady wrażliwe na ciepło, 
światło, powietrze, wodę itp. są 
zabezpieczone przed takimi 
warunkami otoczenia, 

- pojemniki i beczki nadają się do 
danego zastosowania i są 
przechowywane w bezpieczny 
sposób. 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 
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 Technika Opis Zastosowanie 

 Sprzęt użytkowany na terenie Zakładu utrzymany będzie w należytym stanie technicznym. 
Wszystkie maszyny i urządzenia będą oznakowane oraz będą posiadać aktualne badania 
techniczne.  
Odpady palne przeznaczone do produkcji paliw alternatywnych będą zabezpieczone przed 
wpływem czynników atmosferycznych poprzez magazynowanie w pojemnikach wewnątrz 
hali.  

d) Wydzielony obszar do 
magazynowania i postępowania 
z opakowanymi odpadami 
niebezpiecznymi 

W stosownych przypadkach do 
magazynowania i postępowania z 
opakowanymi odpadami 
niebezpiecznymi wykorzystuje się 
obszar specjalnie przeznaczony do 
tego celu. 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Na terenie hali będzie wydzielone miejsce do magazynowania odpadów niebezpiecznych 
posiadające utwardzone podłoże, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

BAT 5 Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z postępowaniem i przemieszczaniem 
odpadów, BAT polega na opracowaniu i wdrożeniu procedur postępowania i przemieszczania. 
Opis 
Procedury postępowania i przemieszczania mają na celu zapewnienie bezpiecznego postępowania 
z odpadami i przemieszczania ich w odpowiednie miejsce magazynowania lub przetwarzania. 
Obejmują one następujące elementy: 

- postępowanie z odpadami i przemieszczaniem odpadów zajmuje się kompetentny 
personel, 

- postępowanie z odpadami i przemieszczanie odpadów są należycie dokumentowane, 
zatwierdzane przed wykonaniem i weryfikowane po wykonaniu, 

- stosuje się środki mające na celu zapobieganie, wykrywanie i ograniczanie wycieków, 
- podczas mieszania lub łączenia odpadów (np. odsysanie pylących/sproszkowanych 

odpadów) stosuje się eksploatacyjne i konstrukcyjne środki ostrożności. 

Procedury postępowania z odpadami i ich przemieszczania opierają się na ryzyku, wziąwszy pod 
uwagę prawdopodobieństwo awarii i incydentów oraz ich skutki dla środowiska. 

Na terenie Zakładu wprowadzone będą procedury określające sposób przyjęcia, weryfikacji oraz 
skierowania odpadów na instalacje. Pracownicy zajmujący się ważeniem odpadów oraz 
weryfikowaniem zgodności odpadu z zadeklarowanym kodem zostaną przeszkoleni w zakresie 
klasyfikowania odpadów. Proces ważenia podczas przyjęcia odpadów do Zakładu będzie 
dokumentowany. Odpady wytworzone w instalacji będą ważone na wadze samochodowej. Po 
zebraniu partii transportowej odpady kierowane będą do uprawnionych odbiorców, gdzie także 
będą ważone. Weryfikacja przepływu odpadów będzie następować przy sporządzaniu dokumentów 
związanych z comiesięczną ewidencją odpadów. 

 
1.2 Monitorowanie 
 

BAT 6 W przypadku istotnych emisji do wody określonych w wykazie ścieków (zob. BAT 3), w 
ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu (np. przepływ ścieków, pH, 
temperaturę, konduktywność, BZT) w kluczowych lokalizacjach (np. w miejscu dopływu do 
instalacji oczyszczania wstępnego lub odpływu z tej instalacji, w miejscu dopływu do instalacji 
oczyszczania końcowego, w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację)... 

BAT 6 nie dotyczy 
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BAT 7 W ramach BAT należy monitorować emisje do wody, co najmniej z podaną poniżej 
częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy 
stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie 
danych o równoważnej jakości naukowej... 

BAT 7 nie dotyczy 

BAT 8 W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza, co najmniej 
z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, 
w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 
zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. 
 

 
Substancja/ 

parametr 
Normy Proces przetwarzania 

odpadów 
Minimalna 

częstotliwość 
monitorowania 

Monitorowanie 
powiązane z: 

Pył EN 13284-1 
Mechaniczne 
przetwarzanie odpadów 
kalorycznych 

Raz na sześć 
miesięcy BAT 31 

 
Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została zidentyfikowana jako 
istotna w strumieniu gazów odlotowych na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 3.  
Istnieje możliwość ograniczenia częstotliwości monitorowania, jeśli poziomy emisji okażą się 
wystarczająco stabilne.  
 
Po uruchomieniu instalacji, jeśli pyły zostaną zidentyfikowane w strumieniu gazów odlotowych 
będzie prowadzony monitoring pyłów z częstotliwością raz na sześć miesięcy. 
 
BAT 9 W ramach BAT należy monitorować co najmniej raz w roku emisje rozproszone związków 
organicznych do powietrza powstające w wyniku regeneracji zużytych rozpuszczalników, 
dekontaminacji sprzętu zawierającego LZO przy użyciu rozpuszczalników oraz fizyczno-
chemicznego przetwarzania rozpuszczalników w celu uzyskania lepszych właściwości 
kalorycznych. 

BAT 9 nie dotyczy 
BAT 10. W ramach BAT należy okresowo monitorować emisje odorów.  
Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych 
odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. 

BAT 10 nie dotyczy 
 
BAT 11. W ramach BAT monitoruje się roczne zużycie wody, energii i surowców, a także roczne 
wytwarzanie pozostałości i ścieków, z częstotliwością, co najmniej raz w roku. 

Opis: Monitorowanie obejmuje bezpośrednie pomiary, obliczenia lub rejestrację, np. za pomocą 
odpowiednich liczników lub faktur. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej 
odpowiednim poziomie (np. na poziomie procesu lub zakładu/instalacji) i uwzględnia wszelkie 
istotne zmiany w zakładzie/instalacji. 

Zakład będzie prowadzić następujący monitoring: 
• roczne i miesięczne zużycie energii, 
• roczne, miesięczne zużycie wody, 
• zużycie surowców w tym paliw w okresie miesięcznym i rocznym, 
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• odpady kierowane do instalacji i wytwarzane w instalacji są monitorowane poprzez ewidencję 
odpadów w okresie miesięcznym. 

 
1.3 Emisje do powietrza 
BAT 12 W celu zapobiegania występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, 
w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania odorami, stanowiący część systemu zarządzania 
środowiskowego (zob. BAT 1) i obejmujący wszystkie poniższe elementy, oraz dokonywać jego regularnych 
przeglądów: 

- protokół zawierający działania i harmonogram, 
- protokół monitorowania odorów określony w BAT 10, 
- protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi, 
- program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich 

źródeł; określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub 
ograniczających. 

Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych 
odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. 

BAT 12 nie dotyczy 
 
BAT 13. W celu zapobiegania emisjom odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT 
należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinacje: 

 

 Technika Opis Zastosowanie 

a) Minimalizowanie czasu 
magazynowania 

Zminimalizowanie czasu 
magazynowania odpadów 
(potencjalnie) wydzielających odór 
w magazynach lub systemach obsługi 
(np. rurach, zbiornikach, 
pojemnikach), w szczególności 
w warunkach beztlenowych. 
W stosownych przypadkach 
wprowadza się odpowiednie przepisy 
dotyczące przyjmowania sezonowych 
szczytowych ilości odpadów. 

Możliwość zastosowania 
wyłącznie do systemów 
otwartych. 

b) Stosowanie 
przetwarzania 
chemicznego 

Stosowanie chemikaliów w celu 
niszczenia związków zapachowych lub 
ograniczenia ich powstawania (np. 
utlenianie lub wytrącanie 
siarkowodoru). 

Nie ma możliwości 
zastosowania, jeśli 
może utrudnić 
uzyskanie pożądanej 
jakości odpadów z 
przetworzenia. 

c) Optymalizacja przetwarzania 
tlenowego 

W przypadku przetwarzania 
tlenowego odpadów płynnych na 
bazie wody może ona polegać na: 
-stosowaniu czystego tlenu, -
usuwaniu piany w zbiornikach, -
częstej obsłudze technicznej systemu 
napowietrzania. W przypadku 
przetwarzania tlenowego odpadów 
innych niż odpady płynne na bazie 
wody zob. BAT 36. 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 

BAT 13 nie dotyczy 
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BAT 14. W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, 
związków organicznych i odorów, lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT 
należy stosować odpowiednią kombinacie poniższych technik. 

W zależności od ryzyka, jakie stwarzają odpady pod względem emisji rozproszonych do powietrza, 
BAT 14 jest szczególnie istotny. 

Technika Opis Zastosowanie 

Minimalizowanie liczby 
ewentualnych źródeł emisji 
rozproszonych 

Obejmuje to następujące techniki: 
- odpowiednia konstrukcja układu 

rurociągów (np. zminimalizowanie 
długości rurociągów, zmniejszenie 
liczby kołnierzy i zaworów, 
stosowanie spawanych łączników i 
rur), 

- preferowanie przepływu 
grawitacyjnego zamiast pomp, 

- ograniczenie wysokości spadku 
materiału, 

- ograniczenie prędkości ruchu 
kołowego, 

- wykorzystanie barier wiatrowych. 

Możliwość ogólnego stosowania. a) 

W celu zminimalizowania emisji rozproszonej pyłów na terenie Zakładu prędkość ruchu 
kołowego zostanie ograniczona do 20 km/h.  

b) Dobór i stosowanie sprzętu 
o wysokim poziomie 
integralności 

Obejmuje to następujące techniki: 
- zawory z podwójnym 

uszczelnieniem dławicowym lub 
równie skuteczne urządzenia, 
uszczelki o wysokim poziomie 
integralności (takie jak uszczelki 
spiralnie zwijane, połączenia 
pierścieniowe) do zastosowań o 
krytycznym znaczeniu, 

- pompy/sprężarki/mieszalniki 
wyposażone w mechaniczne 
uszczelnienia zamiast uszczelnienia 
dławicowego, 

- pompy/sprężarki/mieszalniki 
napędzane magnetycznie, 

- odpowiednie otwory dla 
elastycznego przewodu 
serwisowego, szczypców do 
przebijania, głowic wiertarskich, np. 
podczas odgazowywania WEEE 
zawierającego VFC i/lub VHC. 

Możliwość zastosowania może 
być ograniczona w przypadku 
istniejących zespołów urządzeń 
ze względu na wymagania 
eksploatacyjne 

 Nie stosuje się 

c) Zapobieganie korozji Obejmuje to następujące techniki: 
- odpowiedni wybór materiałów 

budowlanych, 
- nakładanie okładziny lub powłoki w 

przypadku sprzętu i malowanie rur 
inhibitorami korozji. 

Możliwość ogólnego stosowania. 

 Elementy metalowe maszyn i urządzeń oraz hala zabezpieczone bądą powłokami 
antykorozyjnymi. 
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Technika Opis Zastosowanie 

d) Ograniczenie 
rozprzestrzeniania, 
gromadzenie i przetwarzanie 
emisji rozproszonych 

Obejmuje to następujące techniki: 
- przechowywanie, obróbka i 

przetwarzanie odpadów i 
materiałów, które mogą generować 
emisje rozproszone, w zamkniętych 
budynkach lub obudowanych 
urządzeniach (np. taśmach 
przenośnikowych), 

- utrzymywanie odpowiedniego 
ciśnienia w obudowanych 
urządzeniach lub budynkach, 

- gromadzenie i kierowanie emisji do 
odpowiedniego systemu redukcji 
emisji (zob. sekcja 6.1) za pomocą 
systemu wyciągów powietrznych 
lub systemów zasysania powietrza 
umieszczonych w pobliżu źródeł 
emisji. 

Wykorzystanie obudowanych 
urządzeń lub budynków może być 
ograniczone względami 
bezpieczeństwa, takimi jak ryzyko 
wybuchu lub obniżenie stężenia 
tlenu. 

Wykorzystanie obudowanych 
urządzeń lub budynków może być 
również ograniczone objętością 
odpadów. 

 Odpady przeznaczone do przetworzenia bądą magazynowane wewnątrz hali.   

e) Nawilżanie Nawilżanie potencjalnych źródeł 
rozproszonych emisji pyłów 
(np. składowiska odpadów, 
obszarów ruchu kołowego i 
otwartych procesów obsługi) za 
pomocą wody lub mgły wodnej. 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 Nie stosuje się 

f) Obsługa techniczna Obejmuje to następujące techniki: 
- zapewnienie dostępu do 

urządzeń, w których mogą 
potencjalnie występować 
nieszczelności, 

- regularne kontrolowanie 
sprzętu ochronnego, takiego jak 
kurtyny paskowe, drzwi 
szybkobieżne. 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 Pracownicy Zakładu w zakresie swych obowiązków będa mieć bieżącą konserwację i kontrolę 
instalacji do przetwarzania odpadów. 

g) Czyszczenie terenów, na 
których przetwarzane i 
magazynowane są odpady. 

Obejmuje to takie techniki, jak 
regularne czyszczenie całego 
terenu, na którym przetwarzane są 
odpady (hale, obszary ruchu 
kołowego, magazyny itp.), taśm 
przenośnikowych, sprzętu i 
pojemników. 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 W celu zachowania optymalnej pracy urządzeń wszystkie taśmy i przenośniki będą regularnie 
czyszczone. Czyszczone będa także  place i drogi wewnętrzne, na którym występuje ruch kołowy 
pojazdów. 
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Technika Opis Zastosowanie 

h) Program wykrywania i 
eliminowania 
nieszczelności (LDAR) 

Zob. sekcja 6.2. W przypadku gdy 
przewiduje się emisję związków 
organicznych, należy opracować i 
wdrożyć program LDAR na 
zasadach podejścia opartego na 
ryzyku, wziąwszy pod uwagę w 
szczególności konstrukcję zespołu 
urządzeń oraz ilość i charakter 
danych związków organicznych. 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 Nie stosuje się 

 
BAT 15. W ramach BAT spalanie gazu w pochodni należy stosować wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa lub w przypadku warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych (np. 
przy rozruchu i wytaczaniu), wykorzystując obie poniższe techniki... 
BAT 15 nie dotyczy 
 
BAT 16. Aby ograniczyć emisje do powietrza pochodzące z pochodni w przypadkach, w których 
spalanie gazu w pochodni jest nieuniknione, w ramach BAT należy stosować obie poniższe 
techniki... 
BAT 16 nie dotyczy 
 
1.4 Hałas i wibracje 
BAT 17- W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to 
niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i dokonywać regularnych 
przeglądów planu zarządzania hałasem i wibracjami w ramach systemu zarządzania 
środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy... 
BAT 17 nie dotyczy 
 
BAT 18. W celu zapobiegania emisjom hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 
ograniczenia, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinacje. 
 
 Technika Opis Zastosowanie 

a) Właściwa 
lokalizacja 
urządzeń 
i budynków 

Poziomy hałasu można ograniczyć, 
zwiększając odległość między 
źródłem emisji a odbiornikiem, 
wykorzystując budynki jako 
ekrany chroniące przed hałasem 
oraz zmieniając umiejscowienie 
wejść i wyjść do budynków. 

W przypadku istniejących zespołów 
urządzeń przenoszenie sprzętu i wyjść 
lub wejść do budynków może być 
ograniczone z powodu braku miejsca 
lub nadmiernych kosztów. 

 Urządzenia zlokalizowane będą wewnątrz hali, której ściany będą stanowić ekran akustyczny 
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 Technika Opis Zastosowanie 

b) Środki 
operacyjne 

Obejmuje to następujące techniki: 
(i) kontrola i konserwacja 

urządzeń; 
(ii) w miarę możliwości, 

zamykanie drzwi i okien na 
terenach zamkniętych; 

(iii) obsługa urządzeń przez 
doświadczony personel; 

(iv) w miarę możliwości, unikanie 
przeprowadzania hałaśliwej 
działalności w nocy; 

(v) zapewnienie ograniczenia 
emisji hałasu podczas 
czynności związanych 
z konserwacją, ruchem 
kołowym, postępowaniem 
z odpadami i przetwarzaniem 
ich. 

Możliwość ogólnego stosowania. 

 Na terenie Zakładu w celu ograniczenia emisji hałasu prowadzone będą działania mające na 
celu utrzymanie sprawności funkcjonujących instalacji, tak, aby uniknąć uszkodzeń i awarii. 
Podczas pracy instalacji w miarę możliwości praktykowane będzie zamykanie bram hali. 

c) Mało 
hałaśliwy 
sprzęt 

Może to obejmować silniki napędu 
bezpośredniego, sprężarki, pompy 
i pochodnie. 

Możliwość ogólnego stosowania. 

 Maszyny i urządzenia funkcjonujące na terenie Zakładu będą zaawansowane technologicznie 
i nie spowodują ponadnormatywnych emisji hałasu do środowiska. 

d) Sprzęt 
służący do 
kontroli 
hałasu i 
wibracji 

Obejmuje to następujące techniki: 
reduktory hałasu; 
izolacja akustyczna i wytłumienie 
wibracji urządzeń; 
obudowanie hałaśliwych urządzeń; 
zastosowanie izolacji 
dźwiękoszczelnej budynków. 

Zastosowanie może być ograniczone 
ze względu na brak miejsca (w 
przypadku istniejących zespołów 
urządzeń). 

 Nie stosuje się.  
e) Redukcja 

hałasu 
Rozchodzenie się hałasu można 
ograniczyć dzięki umieszczeniu 
barier między źródłami emisji a 
odbiornikami (na przykład 
chroniących przed hałasem ścian, 
wałów i budynków). 

Zastosowanie tylko w przypadku 
istniejących zespołów urządzeń, 
ponieważ konstrukcja nowych 
zespołów urządzeń powinna sprawić, 
że technika ta stanie się zbędna. W 
przypadku istniejących zespołów 
urządzeń umieszczenie barier może 
być ograniczone ze względu na brak 
miejsca. 
W przypadku mechanicznej obróbki 
odpadów metalowych w strzępiarkach 
ma to zastosowanie w ramach 
ograniczeń związanych z ryzykiem 
deflagracji w strzępiarkach. 

 Nie stosuje się. 
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1.5. Emisje do wody 
BAT 19. Aby zoptymalizować zużycie wody, zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków oraz aby 
zapobiec lub, jeżeli nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje do gleby i wody, w ramach BAT 
należy stosować odpowiednią kombinacie poniższych technik. 
 
 Technika Opis Zastosowanie 

a) Gospodarka wodna Zużycie wody optymalizuje się, 
stosując środki, które mogą 
obejmować: 

− plany oszczędzania wody (np. 
ustalanie celów pod względem 
oszczędności wody, schematów 
przepływu i bilansów masy 
wody), 

− optymalizację wykorzystania 
wody do czyszczenia (np. 
czyszczenie na sucho zamiast 
polewania wodą z węża, stero-
wanie uruchamianiem wszystkich 
urządzeń myjących), 

− ograniczanie zużycia wody do 
wytwarzania próżni (np. 
stosowanie pomp z pierścieniem 
cieczowym w przypadku cieczy o 
wysokiej temperaturze wrzenia). 

Możliwość ogólnego stoso-
wania. 

 W Zakładzie zostanie opracowany Plan oszczędzania wody.   
b) Recyrkulacja wody Ścieki zawraca się do obiegu w 

obrębie zespołu urządzeń, w razie 
potrzeby po oczyszczeniu. Stopień 
recyrkulacji jest uwarunkowany 
bilansem wodnym zespołu 
urządzeń, zawartością 
zanieczyszczeń (np. związków 
zapachowych) lub charakterystyka 
ścieków (np. zawartość substancji 
biogennych). 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 Ścieki technologiczne będą powstawać podczas mycia płatka w wirówkach płuczących 
i wannach oraz z wirówek suszących. Powstające ścieki będą odprowadzane do mechaniczno - 
chemicznej oczyszczalni ścieków pracującej w częściowo zamkniętym obiegu. Część 
oczyszczonej wody będzie zawracana do mycia płatka. 

c) Powierzchnia 
nieprzepuszczalna 

W zależności od ryzyka, jakie 
stwarzają odpady pod względem 
zanieczyszczenia gleby lub wody, 
zapewniona jest 
nieprzepuszczalność dla cieczy na 
całej powierzchni obszaru 
przetwarzania odpadów (np. 
miejsca odbioru odpadów, 
postępowania z nimi, ich 
magazynowania, przetwarzania 
i wysyłki). 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 
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 Technika Opis Zastosowanie 

 Wszystkie miejsca przetwarzania i magazynowania odpadów wyposażone będą w posadzki 
o betonowych nieprzepuszczalnych powierzchniach. 

d) Techniki ograniczania 
prawdopodobieństwa 
przelewów i awarii 
zbiorników i 
pojemników oraz ich 
wpływu 

W zależności od rodzajów ryzyka 
stwarzanego przez ciecze zawarte 
w zbiornikach i pojemnikach pod 
względem zanieczyszczenia gleby 
lub wody, obejmuje to takie 
techniki, jak: 
- czujniki przelewów, 
- rury przelewowe kierowane do 

uszczelnionego systemu 
odwadniania (tj. 
odpowiedniego wtórnego 
uszczelnionego systemu lub 
innego pojemnika), 

- zbiorniki na ciecze znajdujące się 
w odpowiednim wtórnym 
uszczelnionym systemie; 
objętość zwykle ustala się tak, 
aby pomieścić we wtórnym 
systemie uszczelniającym 
wycieki spowodowane utratą 
szczelności największego 
zbiornika, 

- odcinanie dopływu do 
zbiorników, pojemników 
i wtórnego odizolowanego 
systemu (np. zamykanie 
zaworów). 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 Nie stosuje się 

e) Zadaszenie obszarów 
magazynowania 
i przetwarzania 
odpadów 

W zależności od zagrożeń 
stwarzanych przez odpady 
w zakresie zanieczyszczenia gleby 
lub wody, odpady magazynuje się 
i przetwarza na obszarach 
zadaszonych, aby zapobiec 
kontaktowi z wodą deszczową, a 
tym samym zminimalizować 
objętość zanieczyszczonych wód 
opadowych. 

Zastosowanie może być 
ograniczone w przypadku 
magazynowania lub 
przetwarzania dużych ilości 
odpadów (np. mechaniczna 
obróbka odpadów 
metalowych w 
strzępiarkach). 

 Miejsca magazynowania odpadów znajdować będą się w hali. 

f) Segregacja ścieków Każdy rodzaj ścieków (np. spływ 
powierzchniowy wód opadowych, 
woda procesowa) zbiera się i 
traktuje osobno, w oparciu o 
zawartość zanieczyszczeń i 
kombinację technik oczyszczania. 
W szczególności 
niezanieczyszczone ścieki oddziela 
się od ścieków, które wymagają 
oczyszczania. 

Możliwość ogólnego 
stosowania w nowych 
zespołach urządzeń. 
Możliwość ogólnego 
stosowania w istniejących 
zespołach urządzeń w 
ramach ograniczeń 
związanych z układem 
systemu zbierania wody. 

 Ścieki socjalno – bytowe kierowane będą do kanalizacji sanitarnej oraz dalej do oczyszczalni 
ścieków. 
Ścieki technologiczne będą odprowadzane do mechaniczno - chemicznej oczyszczalni ścieków 
a następnie do kanalizacji sanitarnej.  
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 Technika Opis Zastosowanie 

g) Odpowiednia 
infrastruktura 
odwadniająca 

Obszar przetwarzania odpadów 
jest podłączony do infrastruktury 
odwadniającej. Wody deszczowe z 
obszarów przetwarzania i 
magazynowania gromadzi się w 
infrastrukturze odwadniającej 
wraz z wodą do czyszczenia, 
sporadycznymi wyciekami itp. i w 
zależności od zawartości 
zanieczyszczeń zawraca się ją do 
obiegu lub odprowadza do 
dalszego oczyszczania. 

Możliwość ogólnego 
stosowania w nowych 
zespołach urządzeń. 
Możliwość ogólnego 
stosowania w istniejących 
zespołach urządzeń w 
ramach ograniczeń 
związanych z układem 
systemu odwadniania. 

 Zakład wyposażony będzie w kanalizację deszczową  

h) Przepisy dotyczące 
projektowania 
i konserwacji 
umożliwiające wykrycie 
i naprawę wycieków 

Regularne monitorowanie pod 
kątem potencjalnych wycieków 
opiera się na ocenie ryzyka, 
a w razie potrzeby naprawia się 
urządzenia. Minimalizuje się 
wykorzystanie elementów 
podziemnych. W przypadku, gdy 
wykorzystuje się elementy 
podziemne oraz w zależności od 
rodzaju ryzyka stwarzanego przez 
odpady zawarte w tych 
elementach pod względem 
zanieczyszczenia gleby lub wody 
wprowadzony zostaje wtórny 
system uszczelniający elementów 
podziemnych. 

Stosowanie elementów 
naziemnych ma ogólne 
zastosowanie w nowych 
zespołach urządzeń. Może 
być jednak ograniczone 
przez ryzyko zamarznięcia. 
Instalacja wtórnego 
systemu uszczelniającego 
może mieć ograniczony 
zakres w przypadku 
istniejących zespołów 
urządzeń. 

 Nie dotyczy  

i) Odpowiednia 
pojemność zbiornika 
buforowego 

Na podstawie podejścia opartego 
na ryzyku (np. uwzględniając 
rodzaj zanieczyszczeń, skutki 
dalszego oczyszczania ścieków i 
środowisko przyjmujące) 
zapewnia się odpowiednią 
pojemność zbiornika buforowego 
ścieków powstałych w warunkach 
innych niż normalne warunki 
eksploatacji. Zrzut ścieków z tego 
zbiornika buforowego jest 
możliwy tylko po wdrożeniu 
odpowiednich środków (np. 
monitorowania, przetwarzania, 
ponownego użycia). 

Możliwość ogólnego 
stosowania w nowych 
zespołach urządzeń. W 
przypadku istniejących 
zespołów urządzeń 
możliwość zastosowania 
może być ograniczona ze 
względu na dostępną 
przestrzeń oraz układ 
systemu odprowadzania 
wody. 

 Nie dotyczy 
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BAT 20. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oczyszczać wodę, stosując 
odpowiednią kombinacie poniższych technik... 

BAT 20 nie dotyczy – ścieki wytwarzane w Zakładzie nie są kierowane do wody. 
 
1.6 Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów 

BAT 21 Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć, w ramach 
BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki w ramach planu zarządzania w przypadku 
awarii (zob. BAT 1). 

 Technika Opis 

a) Środki ochrony Obejmują one takie środki, jak: 
− ochrona zespołu urządzeń przed czynami dokonanymi 

w złym zamiarze, 

− system ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, 
obejmujący sprzęt do zapobiegania, wykrywania i 
gaszenia, 

− dostępność i sprawność odpowiedniego sprzętu 
sterującego w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 Na terenie Zakładu rozmieszczone będą gaśnice posiadające ważną legalizację, które 
pozwalają na szybką reakcję w sytuacjach nadzwyczajnych (wybuch pożaru). Zakład będzie 
posiadał także operat przeciwpożarowy oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
Zakład będzie dozorowany przez całą dobę. Na terenie Zakładu funkcjonować będzie 
monitoring wizyjny z możliwością rejestrowania w trybie nocnym 

b) Zarządzanie emisjami 
powstającymi w wyniku 
incydentów/awarii 

Ustanawia się procedury i wprowadza techniczne przepisy 
dotyczące zarządzania (pod względem możliwego ograniczenia) 
emisjami powstającymi w wyniku awarii i incydentów, takimi jak 
emisje z wycieków, wody gaśniczej lub zaworów 
bezpieczeństwa. 

 Pracownicy Zakładu przeszkoleni będą w zakresie usuwania wszelkich awarii maszyn, urządzeń 
i ciągów technologicznych oraz ich skutków. Zakład wyposażony będzie w sorbenty niezbędne 
w przypadku usuwania skutków wycieków. 

c) System rejestracji i oceny 
incydentów/awarii 

Obejmuje to następujące techniki: 
− rejestr/dziennik służący do prowadzenia ewidencji 

wszystkich awarii, incydentów, zmian procedur i wyników 
inspekcji, 

− procedury identyfikacji, reagowania i uczenia się na 
podstawie takich incydentów i awarii. 

 Wszystkie nadzwyczajne sytuacje będą ewidencjonowane w rejestrze awarii oraz 
dokumentacji eksploatacyjnej poszczególnych instalacji. 
W Zakładzie zostaną opracowane procedury w przypadku sytuacji nadzwyczajnych.  

 
1.7. Efektywne wykorzystanie materiałów 
 
BAT 22 Aby zapewnić efektywne wykorzystanie materiałów, w ramach BAT należy zastępować 
materiały odpadami... 
BAT 22 nie dotyczy – ze względu na rodzaj działalności Zakładu oraz charakter procesów 
przetwarzania odpadów nie stosuje się innych materiałów. 
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1.7. Efektywność energetyczna 
BAT 23 Aby zapewnić efektywne zużycie energii, w ramach BAT należy stosować obie poniższe 
techniki. 
 Technika Opis 

a) Plan 
racjonalizacji 
zużycia energii 

Plan racjonalizacji zużycia energii obejmuje definiowanie i obliczanie 
określonego zużycia energii w ramach działania (lub działań), ustalanie 
kluczowych wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na 
przykład konkretne zużycie energii wyrażone w kWh/tonę 
przetwarzanych odpadów) oraz planowanie okresowych celów 
usprawniania i powiązanych działań. Plan dostosowuje się do specyfiki 
przetwarzania odpadów pod względem przeprowadzonych procesów, 
przetwarzanych strumieni odpadów itp. 

 Proces przetwarzania odpadów w Zakładzie prowadzony jest w sposób umożliwiający jak 
najmniejsze zużycie energii. 
Maszyny i urządzenia będą wyposażone w wyłączniki umożliwiające zatrzymanie procesu w 
przypadku braku odpadów. 

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej będzie polegało na:  

− korzystaniu z energii dla potrzeb oświetlenia Zakładu wyłącznie w okresie jesienno - 
zimowym,  

− praca przenośników w instalacjach odpadów z napełnionym materiałem,  

− wyłącznie instalacji bezpośrednio po zakończonej pracy.  
 

b) Rejestr bilansu 
energetycznego 

Rejestr bilansu energetycznego zapewnia podział zużycia i wytwarzania 
energii (w tym wywozu) według rodzaju źródła (tj. energii elektrycznej, 
gazu, konwencjonalnych paliw ciekłych, konwencjonalnych paliw stałych 
i odpadów). Obejmuje on: 

− informacje o zużyciu energii pod względem dostarczanej energii; 

− informacje o energii oddawanej z instalacji na zewnątrz; 

− informacje o przepływie energii (np. wykresy Sankeya lub bilanse 
energetyczne) pokazujące, w jaki sposób energia jest 
wykorzystywana w całym procesie technologicznym. 

− rejestr bilansu energetycznego dostosowuje się do specyfiki 
przetwarzania odpadów pod względem przeprowadzonych 
procesów, przetwarzanych strumieni odpadów itp. 

 Zużycie paliw i energii będzie na bieżąco rejestrowane i analizowane pod względem 
możliwości ograniczenia zużycia energii i paliw. 

 
BAT 24. Aby ograniczyć ilość odpadów wysyłanych do unieszkodliwiania, w ramach BAT należy 
zmaksymalizować ponowne wykorzystanie opakowań w ramach planu zarządzania pozostałościami (zob. 
BAT 1). 

Opis 
Opakowania (beczki, pojemniki, DPPL, palety itp.) wykorzystuje się ponownie do przechowywania 
odpadów, jeżeli są w dobrym stanie i dostatecznie czyste, w zależności od wyniku kontroli 
kompatybilności substancji w nich umieszczanych (w kolejnych przypadkach wykorzystania). W 
razie potrzeby opakowanie wysyła się w celu odpowiedniej obróbki przed ponownym 
wykorzystaniem (np. odtworzenie, czyszczenie). 

Zastosowanie 
Niektóre ograniczenia dotyczące zastosowania wynikają z ryzyka zanieczyszczenia odpadów 
powodowanego przez ponownie wykorzystywane opakowanie. 
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W Zakładzie wykorzystywane będą pojemniki wielorazowego użytku (kontenery, 
pojemniki na surowce oraz worki Big-Bag na regranulat). W razie uszkodzenia pojemniki 
poddawane są bieżącym naprawom i renowacji. 

2. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW 
2.1. Ogólne konkluzje BAT w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów 
2.1.1. Emisje do powietrza  

BAT 25 Aby ograniczyć emisje do powietrza pyłów oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i 
dioksynopodobnych PCB, w ramach BAT należy stosować BAT 14d oraz jedną z poniższych technik lub ich 
kombinacje. 

 

Technika Opis Zastosowanie 
a) Cyklon Zob. sekcja 6.1. 

Cyklony są stosowane głównie jako 
separatory wstępne pyłu 
gruboziarnistego. 

Możliwość ogólnego 
stosowania. 

 
Instalacja do segregacji odpadów będzie zaopatrzona w cyklon 

b) Filtr tkaninowy Zob. sekcja 6.1. Może nie mieć zastosowania 
do kanałów wywiewnych 
bezpośrednio podłączonych 
do strzępiarki, gdy nie można 
złagodzić wpływu deflagracji 
na filtr tkaninowy (np. za 
pomocą zaworów 
bezpieczeństwa). 

 
Instalacja do segregacji odpadów będzie zaopatrzona w filtr tkaninowy 

Oczyszczanie na mokro Zob. sekcja 6.1. Możliwość ogólnego 
stosowania. 

c) 

 

d) Wtrysk wody do strzępiarki Odpady przeznaczone do 
rozdrobnienia są zwilżane w 
następstwie wtryskiwania wody do 
strzępiarki. Ilość wtryskiwanej wody 
reguluje się w zależności od ilości 
rozdrabnianych odpadów (którą 
można monitorować poprzez ilość 
energii zużytej przez silnik 
strzępiarki). 

Gazy odlotowe, które zawierają 
pozostałości pyłu, kieruje się do 
cyklonu (cyklonów) lub płuczki 
gazowej mokrej. 

Ma zastosowanie wyłącznie 
w przypadku ograniczeń 
wynikających z lokalnych 
warunków (np. niską 
temperaturą, suszą). 

 
Nie dotyczy 
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W Raporcie ulegnie zmianie rozdział 15.2 i 15.3 dotyczące monitoringu hałasu i powietrza.  
 
15.2 Monitoring powietrza 
 

Zgodnie z Konkluzjami BAT dotyczącymi najlepszych dostępnych technik 

w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE jeśli w wykazie strumieniu gazów odlotowych (BAT 3 )zostaną stwierdzone 

pyły będzie prowadzony monitoring pyłów z częstotliwością raz na sześć miesięcy.  

Zgodnie z konkluzjami BAT istnieje możliwość ograniczenia częstotliwości 

monitorowania, jeśli poziomy emisji okażą się wystarczająco stabilne.  

 
15.3 Monitoring hałasu 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 

roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) okresowe pomiary hałasu w środowisku, 

który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której 

zostało wydane pozwolenie zintegrowane. 

Pomiary imisji hałasu należy przeprowadzać okresowo z częstotliwością raz na dwa 

lata, a sprawozdania z pomiarów przesyłać właściwym organom w terminach i w formie 

wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 

urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 215, poz. 1366). 

 
Załączniki: 

1. Pismo Urzędu Miasta Lublin z dnia 05.06.2019 r., znak OŚ-OD-I.6220.49.2019. 

2. Plan zagospodarowania przedsięwzięcia z zaznaczoną wagą.  


