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I Wprowadzenie 

I.1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład 
w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, 
sporządzony na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397) zaliczane jest zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 do 
inwestycji, dla której raport jest wymagany obligatoryjnie. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), 
planowaną inwestycję ze względu na rodzaj stosowanych technologii można określić, jako (§ 2 
ust. 2): 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na 

rozbudowie przedsięwzięć zrealizowanych wymienionych w § 2.  ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, 

osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone” 

Instalację należącą do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu należy zaklasyfikować, jako 

instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu 

rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok 

(§ 2 ust. 1 punkt 16). Planowana rozbudowa spowoduje zwiększenie zużycia rozpuszczalników 

od obecnego zużycia wynoszącego 267 Mg/rok do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. Ponieważ 

próg, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia wynosi 200 Mg/rok to planowaną 

rozbudowę należy zaklasyfikować, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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I.2 Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również 
w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na: 
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–d; 

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, 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska; 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

12) 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; 
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13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru;  

15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 
napotkano, opracowując raport; 

16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 

17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

I.3 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

I.3.1 Materiały źródłowe 

1. Wytyczne obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, MAGTiOS, 
Warszawa 1981 / 83; 

2. S. Chruściel, M. Nowicki “Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery”; 

3. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku IOŚ, Warszawa 1988 r.; 

4. Metody pomiarowe hałasu zewnętrznego w środowisku, PIOS, Warszawa 1992 roku; 

5. Instrukcja Nr 338 “Metoda określenia uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz 
z programem komputerowym “ ITB, Warszaw 1991 r.; 

6. Radosław J. Kucharski, Marek Kraszewski, Andrzej Kurpiewski, ”Obliczeniowe metody 
oceny klimatu akustycznego w środowisku”, Wydawnictwo Geologiczne Warszawa, 1988 

7. E. Szulc „Diagnoza stanu i uwarunkowania ochrony wartości konserwatorskich” – 1999 r. 
sporządzonej przez Pracownię Architektury Krajobrazu.  

8. Natura 2000. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Środowiska (PDF i mapy) 

9. Natura 2000. http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/  

10. Opis procedury oczyszczania powietrza zużytego dla projektu 1372_GOTEC/LAMA firmy 
AWS Group 

11. Istrukcja technologiczna linii fosforanowania oraz linii galwanizerskiej cynkowo-niklowej 

12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministertwo 
Środowiska Warszawa 2008 r.,  

13. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku  

14. Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok – Bydgoszcz 2012 

15. Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Brodnicy http://starostwo-
brodnica.bip.net.pl 

16. Program ochrony środowiska powiatu brodnickiego na lata 2004-2007 

17. Pozwolenie zintegrowane dla GOTEC POLSKA sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu  

18. Ministerstwo Środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z programem działań. Warszawa, 2003. 
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I.3.2 Przepisy prawne związane z lokalizacją i projektowaniem inwestycji 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. nr25, poz.150) 
� Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159); 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243); 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.) 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r ( Dz. U. nr 137 poz. 984)  

w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8  poz. 70). 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 ), 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 z 2009 r. poz. 31) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu 
przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. nr 252, poz. 2128). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz. 1366). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U.nr 206, poz. 1291) 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

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

I.4  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców, większość okolicznych 
mieszkańców utrzymuje się z hodowli zbóż oraz zwierząt uprawnych.  Wieś położona jest około 
10 km od Brodnicy, w południowo-zachodnim rejonie gminy Bartniczka. Sołectwo Jastrzębie 
liczy 691 mieszkańców i 200 gospodarstw domowych. Gotec stanowi największego pracodawcę 
na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle gminy Bartniczka 

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Lokalizacja instalacji będącej przedmiotem wniosku nie jest konfliktowa z punktu widzenia 
zasobów przyrodniczych i kulturowych w tym ochrony zabytków. Zakład znajduje się 
w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Otwarta przestrzeń sąsiadujących obszarów 
rolniczych sprzyja dobrym warunkom przewietrzania.  
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I.5 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

I.5.1 Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych 

GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zajmuje na chwilę obecną działki nr 241/1, 
241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 238/27, 238/28, 238/30 (mapa 
ewidencyjna stanowi załącznik nr 6) . Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 37 850 m2, 
z czego 10 700 m2 przypada na budynki, a powierzchnia utwardzona stanowi 16 850 m2,.przy 
czym zieleń zajmuje powierzchnię 10 300 m2. W najbliższej perspektywie planuje się 
sukcesywne powiększanie zajmowanej powierzchni i budynków. 

I.5.2  Krótki opis GOTEC Polska sp. z o.o 

Firma GOTEC Polska sp. z o.o została utworzona w 1999 roku, produkcję rozpoczęto w  Polsce 
południowej w Komornikach Śląskich. W 2001 roku rozpoczęto budowę Zakładu w Jastrzębiu. 
Rozpoczęcie użytkowania nastąpiło 1 lutego 2002 r.  
Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

I.5.3 Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny 

Wjazd na teren działki od strony wschodniej z drogi powiatowej Stare Świerczyny – Jastrzębie. 
Obecny stan zagospodarowania terenu zakładu przedstawia Plan sytuacyjny Zakładu (załącznik 
nr 3). Planowana inwestycja zmieni istniejący układ przestrzenny poprzez wybudowanie hali 
mieszczącej instalację do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Pozostałe zamierzenia 
tzn. zwiększenie parku maszynowego, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali 
aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej zostaną zrealizowane w istniejących 
obiektach. 
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Tabela 1. Zagospodarowanie działek 

Powierzchnia działek 37 850 m2 

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe, 
drogi, parkingi)  16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Planowany budynek instalacji do redukcji emisji lotnych 
związków organicznych  

630 m2 

Budynek instalacji do redukcji LZO. 
Budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. Wymiary wewnętrzne budynku 
wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. Ściany będą wykonane z pustaków 
z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

I.5.4 Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita pojemność wanien procesowych użytych 
w fosforanowaniu wynosić będzie 33 m3. Wydajność maksymalna linii galwanicznej wyniesie 
137 m2/h. Detale będą odważane i wsypywane do bębnów. Każdy detal będzie nadzorowany 
komputerowo. Elementy najpierw poddawane będą odtłuszczaniu. Następnie detale poddane 
będą płukaniu w płuczce kaskadowej. W dalszej kolejności będą kierowane do procesu 
aktywacji, po którym detale zostaną poddane płukaniu w płuczce kaskadowej, trzykomorowej. 
Kolejnym etapem będzie proces tworzenia właściwej powłoki z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) na detalach aluminiowych i na detalach wulkanizowanych lub proces 
fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy te prowadzone będą zgodnie 
z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą płukane w płuczkach 
kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki fosforanowej następuje 
podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym obiegiem gorącego powietrza w 
odpowiednio dobranym czasie. Po procesie suszenia detale będą wysypywane z bębna lub 
ściągane z zawieszek i układane w „giterboksach” odbiorczych. Woda używana w procesie 
fosforanowania poddawana będzie oczyszczaniu. 
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Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 

W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy związane 
z przygotowaniem powierzchni obrabianych detali, nakładaniem powłoki metalicznej oraz 
wykończeniem. Działanie automatu polega na realizacji cyklu obróbki galwanicznej wg. z góry 
zadanego programu. Automat wykonuje samoczynnie we właściwej kolejności wszystkie 
operacje przygotowawcze, zasadnicze i wykończeniowe, zapewniając obrabianym przedmiotom 
jednolitość i odpowiednią jakość osadzanej powłoki, poprzez utrzymanie wymaganych 
parametrów procesu 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Przebieg procesu technologicznego rozpoczyna się od załadowania, po czym następują dwa 
procesy suszenia, i odmuchiwanie powietrzem. Następnie przeprowadzane jest natryskiwanie i 
trzykrotnie powtarzane zdejmowanie z zawieszek. Po tym następuje proces podwójnego 
płukania i pasywowania Cr III, proces ten jest powtarzany. W kolejnym etapie następuje 
płukanie i rozjaśnianie, a w dalszej kolejności odtłuszczanie chemiczne. Po tym przeprowadzane 
jest podwójne płukanie, podwójne trawienie i następne dwa płukania. Przed dalszymi procesami 
zachodzi neutralizowanie i kolejno trzy płukania. Proces technologiczny kończy się nakładaniem 
powłoki Zn/Ni, które jest wykonywane sześciokrotnie.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
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I.5.5 Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę dotyczy celów bytowych 
załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii cynkowo-niklowej. Będzie to 
woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5 m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Qśr.d = 18,4 m3/d (woda surowa) 

Qśr.d = 52,6 m3/d (woda zdemineralizowana) 

Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej: 11 000 MW/h 

Zużycie surowców i materiałów: 
 
zużycie środków łączących  
Chemosil 
Megum 
Cuilbond 
Thixon 
Parlock 
Halosol 

713300 kg 
350200 kg 
122600 kg 

35600 kg 
100000 kg 

455 kg 

 

zużycie surowców do fosforanowania 
Bonderite 
Chlorek Poliglinu 
Deoxidizer 
Granodine 
Kwas siarkowy 
Ridoline 
Ług Sodowy 

30 000 kg 
35 700 kg 
36 100 kg 
52 200 kg 
37 400 kg 
25 000 kg 
40 000 kg 

 

zużycie surowców do cynkowania 

Anody cynkowe 
Nikiel 
Ług sodowy 
Kwas solny 
Kwas siarkowy 
Preparaty do czyszczenia 
elektrochemicznego 
Preparaty oraz dodatki do 
pasywacji 

21 500 kg 
80 000 kg 
60 000 kg 

120 000 kg 
40 000 kg 

 
27 800 kg 

 
21 300 kg 
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I.5.6 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 

Rysunek 2 Widok na południe od Zakładu  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów zgodnie z umową zawartą 
z odpowiednią firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 
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II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 

II.1 Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

 
Rysunek 3 Lokalizacja Gotec Sp. z o.o. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Powierzchnię płaskiej równiny morenowej urozmaicają 
nieregularne, niegłębokie, podłużne obniżenia (niekiedy zatorfione) o charakterze rynien 
subglacjalnych. Tego typu formy występują na zachód, na północ i na wschód od terenu 
zajmowanego przez GOTEC POLSKA spółka z o.o Zakład w Jastrzębiu. Zakład położony jest 
na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m. 
Zbocza rynien są niekiedy dość strome. Fragment takiego zbocza, przylegający do zachodniej 
granicy omawianej lokalizacji osiąga spadki ponad 12 %, a na niewielkim odcinku granice 
terenu stanowi podcięcie erozyjne. Generalnie rozpatrywany obszar nachyla się w kierunku 
wschodnim i południowo-wschodnim.  
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II.2 Geologia i hydrogeologia 

II.2.1 Geologia 

Dla niniejszej dokumentacji  wykorzystane zostały dotychczas opracowane przeglądowe mapy 
geologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczne oraz materiały Archiwum Wierceń i 
Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. 

Informacji o budowie geologicznej w sąsiedztwie Zakładu w Jastrzębiu dostarczają 
udokumentowane otwory hydrogeologiczne wykonane w związku z planami budowy ujęcia. 
Odwiercono je do głębokości 35–55 m ppt (otw. BH 522, pg 04). 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi. W profilu otworu BH 207 (Ośrodek Zdrowia, 1962 r.) 
przypowierzchniowa seria osadów słabo przepuszczalnych osiąga miąższości około 26 m. 
Izoluje ona 3–3,5 m warstwę nawodnionych piasków drobnych, którą przewiercono w interwale 
26–29,5 mppt. Do głębokości 34 m ppt nawiercono gliny pylaste. Warstwa ta prawdopodobnie 
występuje w formie nieciągłego przewarstwienia na kontakcie dwóch różnowiekowych warstw 
osadów słabo przepuszczalnych. Na zbliżonej głębokości 28,0 – 31,7 m ppt napotkano warstwę 
osadów nawodnionych w profilu otworu MAW 1778 (1942 r.), który zlokalizowany jest w 
północnej części zabudowy mieszkaniowej Jastrzębia. W otworze tym warstwy wodonośnej nie 
przewiercono do jej spągu, a woda ustabilizowała się na głębokości 20,7 m ppt. Przy czym 
izolujące osady piaszczyste opisano jako iły plastyczne i piaszczyste. 

Natomiast odmienny profil litologiczny opisano w profilu otworu BH 206 (Jastrzębie: Szkoła, 
1978). Pod przykryciem 40 m serią glin piaszczystych i pylastych, w przedziale głębokości 
40,0–44,5 m ppt przewiercono nawodnione piaski średnioziarniste oraz piaski średnioziarniste z 
domieszką otoczaków i żwiru. Napięte zwierciadło wody ustabilizowało się 26,6 m ppt, tj. na 
rzędnej około 113,5–114 m npm. Analogiczny profil litologiczny przewiercono w otworze 
hydrogeologicznym BH 522 (Jastrzębie: Baza Maszynowa). 

Kompleks glin piaszczystych przewiercono w przedziale głębokości 0–40 m ppt, a poniżej w 
interwale 40–45 m zastoiskowe iły warwowe. Seria osadów słaboprzepuszczalnych izoluje 7,0 m 
warstwę nawodnionych piasków średnioziarnistych, które przewiercono w przedziale głębokości 
45,0–52,0 m ppt. W jej spągu nawiercono stropową część warstwy gliny piaszczystej (52–54 m 
ppt). Osady te, zgodnie z objaśnieniami do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1 :50 000, ark. 286 – Górzno, zakwalifikowano do stadiału Rogowca, stadiału Warty 
(zlodowacenie środkowopolskie). 

W spągu opisanego kompleksu osadów prawdopodobnie występuje około 10–12 m warstwa 
fluwioglacjalnych osadów piaszczysto-żwirowych związanych z transgresyjną stadiału Warty. 
Osady te prawdopodobnie uległy częściowej redukcji w odniesieniu do ich pierwotnej 
miąższości. W rejonie planowanego otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego nawiercono je w 
otworze badawczym zlokalizowanym w miejscowości Bachor. W otworze tym w spągu osadów 
fluwioglacjalnych nawiercono kolejne przewarstwienie glin piaszczystych w rejonie miejsca 
lokalizacji projektowanego otworu przewiduje się ich występowanie w interwale głębokości 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

18 

około 80–88 m ppt. miąższość zachowanych osadów kształtuje się w przedziale około 8–12 m.  

W rejonie Jastrzębia miąższość zachowanych osadów z tego okresu kształtuje się w przedziale 
około 30–40 m. Kompleks osadowy budują piaski i żwiry z nieregularnymi przewarstwieniami 
mułków, mułków piaszczystych oraz zastoiskowych osadów ilastych akumulacji fluwialnej. Ze 
względu na warunki sedymentacji utwory te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością 
wykształcenia litologicznego oraz miąższości poszczególnych warstw osadów. 

II.2.2 Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste 
i średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 0,00010 ÷ 
0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Dokumentowany obszar według opracowania A.S. Kleczkowskiego (1990, 1991) usytuowany 
jest poza strefą wydzielonych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  Zlokalizowany jest 
również poza granicami obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000. 
Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowej (osady słabo przepuszczalne) powoduje 
ograniczenie infiltracyjnego zasilania wód gruntowych. Szczególnie w okresie wiosennym 
dominuje spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych spływających po powierzchni 
osadów słabo przepuszczalnych. 

W obrębie osadów spoistych mogą występować  międzymorenowe poziomy wód gruntowych. 
Są to poziomy występujące w lokalnych spiaszczeniach w obrębie glin zwałowych, bądź 
zawieszony na stropie osadów spoistych. Zwierciadła tych poziomów mają charakter swobodny 
lub lekko napięty. Ich wydajność zależy bezpośrednio od warunków klimatyczno-pogodowych. 
Zmiana poziomu wód gruntowych może następować od wypływów powierzchniowych po zanik. 
Generalnie spływ wód pierwszego od powierzchni poziomu wodonośnego (wody gruntowe) 
następuje w kierunku wschodnim i północno-wschodnim tj. w kierunku lokalnych cieków 
powierzchniowych stanowiących lokalną bazę drenażu dokumentowanego terenu. Nie można 
jednak wykluczyć innych lokalnych kierunków przepływów wód gruntowych, jak również ich 
zmian na przestrzeni sezonowych wahań zwierciadła wód. Najbliższe ujęcia wód podziemnych 
występują we wsi Jastrzębie, w odległości około 400-600 na południe i południowy - wschód. 

Wody użytkowego poziomu wodonośnego są izolowane od powierzchni terenu warstwą osadów 
słaboprzepuszczalnych (gliny zwałowe) osiągających miąższość 26-45 m. W praktyce należy 
uznać możliwość zanieczyszczenia tych poziomów za znikomą (współczynnik filtracji glin 
zwałowych wynosi około 1x10-9 m/h). W wyniku działalności prowadzonej na terenie zakładu 
zanieczyszczeniu mogą ulec wody pierwszego poziomu wodonośnego. Działalność prowadzona 
w wyniku projektowanej inwestycji praktycznie nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia wód 
podziemnych, a w szczególności użytkowego poziomu wodonośnego.  
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II.2.3 Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy. Ciek 
ten w odległości około 1,5 km dopływa do niewielkiego jeziora, z którego wody kierują się do 
rzeki Brynicy a następnie bezpośrednio do rzeki Drwęcy. Stanowi on lokalną bazę drenażu wód 
gruntowych jak i niewielkich cieków powierzchniowych. Przy czym regionalną bazę drenażu 
zarówno dla wód powierzchniowych, jak i wód w przypowierzchniowych warstwach 
wodonośnych stanowi współczesna dolina Drwęcy. 

II.2.4  Gleby 

Gleby brunatne i płowe są rozmieszczone na przeważającej części gminy. Są to gleby należące 
do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są przez grunty słabsze – klasy V 
i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie gleby bielicoziemne. 

II.2.5 Klimat 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony powietrza atmosferycznego, 
największe znaczenie mają warunki anemometryczne. W ocenie tego zagadnienia posłużono się 
danymi ze Stacji Meteorologicznej w Toruniu, która jest najbardziej reprezentatywną stacją 
opisaną w Katalogu Danych Meteorologicznych.  

W skali roku najczęstsze są tutaj wiatry z kierunku W-19,5% i SW- 13,8%. Łącznie z 
kierunkiem NW (11,4%) na wiatry z sektora zachodniego przypada 44,7 % wszystkich częstości. 
Na wiatry z kierunku SE przypada 12,1% częstości, E-11,8%, S-9,1%, NE-8,3% i N-8,2%. Na 
cisze atmosferyczne przypada 6,0% częstości. Średnie roczne prędkości wiatrów według 
kierunków są wyrównane (od 2,9 m/s z kierunku S do 3,6 m/s z kierunku W). Najniższe 
prędkości wiatrów występują w miesiącach letnich i jesiennych, a największe w miesiącach 
wiosennych. Cisze atmosferyczne najczęstsze są w październiku (8,8%), a najrzadsze w marcu 
(4,7%). Na wiatry słabe (do 2m/s) przypada około 43% wszystkich przypadków z wiatrami.  

II.2.6 Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 
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Na wschód od wsi Jastrzębie znajduje się niewielkie 2-3 ha Jezioro Rybka objęte planami małej 
retencji.  

Wody gruntowe zalegają na głębokości powyżej 4m. Izolowane są utworami słabo 
przepuszczalnymi. Wieś Jastrzębie jest zwodociągowana i skanalizowana. Z infrastruktury tej 
korzysta również Zakład.  
 
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Gotec położony jest w jednolitej cześci wody powierzchniowej, którą stanowi  rzeki Pisa. Jej 
charaktyerystyka pozostaje aktualna wg stanu z pozwolenia zintegrowanego. Zakład znajduje się  
w obszarze jednolitej cześci wody podziemniej oznaczonej nr 40. Charakterystyka ogólna 
poniżej. Szczegółowa także w poz.zintegrowanym. 

Obszar inwestycji leży na obszarze JCWPd o powierzchni 7539,5 km2. 

Obszar JCWPd 40 obejmuje  zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on 
różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód 
podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest 
wielopiętrowy; obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne 
miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo- zachodniej części obszaru wody podziemne 
występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania sytemu wodonośnego znajdują 
się w północnej i wschodniej części JCWPd.  GZWP występują w obrębie JCWPd: 
129,131,141,210,214,215. 
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II.3 Klimat akustyczny 

Według źródła powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu: 

– przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i 
usługowych, 

– hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i 
lotniczego, 

– hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i 
w obiektach użyteczności publicznej. 

Klimat akustyczny środowiska województwa kujawsko-pomorskiego kształtowany jest głównie 
przez hałas komunikacyjny drogowy. 

Hałas przemysłowy na terenie powiatu stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla 
budynków zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest 
kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej 
izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji 
urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.  

Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma 
charakter lokalny. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie. Takie stacjonarne źródła hałasu 
mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie. 

Obszar, na którym położony jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zlokalizowany 
jest w części północno - zachodniej wsi Jastrzębie. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 
objętego przedmiotową analizą znajduje się droga powiatowa oraz pola uprawne. Najbliższymi 
obiektami podlegającymi ochronie akustycznej są budynki mieszkalne usytuowane przy i we wsi 
Jastrzębie.  

Usytuowanie najbliższych terenów chronionych przed hałasem względem granic zakładu w 
pojęciu ustawy Prawo ochrony środowiska (teren + instalacje) zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Najbliższe tereny chronione przed hałasem w okolicy Zakładu 

Kierunek Odległość od granicy zakładu [m] Charakterystyka terenu 

Południowo- wschodni  Ok. 150 m. Zabudowa wiejska. 

Południowy Ok. 1500 -2000 m Zabudowa wiejska. 

Pozostałe tereny usytuowane tuż przy granicy obszaru przemysłowego, na terenie którego 
zlokalizowany jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu posiadają charakter rolniczy. 
Należy zaznaczyć, że lokalizacja zakładu jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska 
akustycznego. Wynika to ze znacznej odległości źródeł hałasu względem terenów podlegających 
ochronie akustycznej, to jest od 150 m od źródeł generujących energię akustyczną. Klimat 
akustyczny wsi Jastrzębie jest korzystny. Zagrożenie hałasem komunikacyjnym ze strony drogi 
Stare Świerczyny - Jastrzębie jest niewielkie ze względu na małe natężenie ruchu. 
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Rysunek 4 Droga Stare Świerczyny - Jastrzębie (po prawej stronie Gotec) 

Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez 
dany teren. Jako czas oddziaływania przyjmuje się czas  8 najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej oraz  1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej. 

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w [dB]. 

Lp.  Rodzaj terenu 

Drogi lub linie kolejowe1 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzy-
stnym godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 3) 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
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Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem obowiązują następujące dopuszczalne 
poziomy dla terenów zabudowy zagrodowej (klasa akustyczna 3b):  

LAeq= 55 dB(A) (pora dzienna) 

LAeq= 45 dB(A) (pora nocna) 

II.3.1 Powietrze atmosferyczne 

Zgodnie z art. 89 Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
w terminie do 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 
w danej strefie za rok poprzedni oraz dokonuje klasyfikacji stref. W ocenie rocznej za rok 2011 
uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 16 marca 2012 roku. W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 
2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały 
obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko - 
pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod 
PL0402), miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404). Liczba 
stref w całym kraju, według nowego podziału, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem 
ochrony zdrowia, wynosi 46, natomiast pod kątem ochrony roślin - 16 stref. 

Ocenę sporządzono na podstawie wyników pomiarów za rok 2011 zgodnie z „Wytycznymi do 
rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art.89 ustawy 
Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 
2004/107/WE” (GIOŚ, Warszawa, luty 2011r.). Dyrektywa 2004/107/WE jest Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005 r.), natomiast Dyrektywa 2008/50/WE (tzw. CAFE) - Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008 r.).  
Roczna ocena jakości powietrza w strefach za 2011 rok zawiera jeden nowy element w stosunku 
do oceny za rok 2010 – jest nim konieczność wykonania dodatkowej oceny jakości powietrza w 
strefach pod kątem dotrzymania poziomu docelowego dla pyłu PM2,5. Poziom ten, zgodnie z 
Dyrektywą 2008/50/WE, wynosi 25 µg/m3.  

Ocena za 2011 rok wykonywana jest w takim samym układzie stref jak ocena wykonywana rok 

wcześniej. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje ten sam podział 

kraju na strefy (przy czym, jak poprzednio, w niektórych strefach nie dokonuje się oceny jakości 

powietrza pod kątem kryteriów dotyczących ochrony roślin). 

W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa kujawsko - pomorskiego za rok 

2011 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w roku 2011 na 95 stacjach 

pomiarowych, w tym na:  

• 26 stałych stacjach pomiarowych poza uzdrowiskami,  
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• 2 stałych stacjach zlokalizowanych na terenie dwóch uzdrowisk (Ciechocinek, Inowrocław), 
natomiast na terenie trzeciego uzdrowiska w województwie (Wieniec – Zdrój) badań nie 
prowadzono,  

• 55 stacjach pomiarów pasywnych SO2 i NO2,  

• 12 stacjach pomiarów pasywnych benzenu (2 na terenie miasta Bydgoszcz, 3 na terenie Włocławka 
oraz po 1 w następujących miastach: Toruniu, Brodnicy, Chełmnie, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle 
nad Notecią i Żninie).  

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy 

w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko - 

pomorska) znalazły się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony 

powietrza.  

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2011 roku zadecydowały:  

a) w aglomeracji bydgoskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska, Plac 
Poznański),  

• stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Plac Poznański),  

b) w mieście Toruniu:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Dziewulskiego),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu (ul. Dziewulskiego),  

c) w mieście Włocławku:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Okrzei),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ul. Okrzei),  

d) w strefie kujawsko - pomorskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad Notecią - 
ul.P.Skargi, Koniczynka - stacja bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Żnin – ul.Potockiego),  

• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Nakło nad 
Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP, Tuchola – ul. Piastowska, 
Ciechocinek - uzdrowisko),  

• ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawsko - 
pomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – średnia z 3 lat 
(2007-2011) częstość przekraczania 120 µg/m3

 przez stężenia 8-godzinne wyniosła 31 dni (24 dni 
w roku 2009, 33 dni w roku 2010 i 37 dni w roku 2011).  

Klasyfikacja ze względu na ochroną roślin dla jedynej w województwie strefy (kujawsko– 

pomorskiej) ze względu na SO2 i NOx okazała się korzystna , ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast 

w przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza 

województwa kujawsko - pomorskiego - Krzyżówka w województwie wielkopolskim (wskaźnik 

AOT40 określony dla 5 lat 2007-11 wyniósł 19467,5 µg/m3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 

18000 µg/m3*h o 8,2 %).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu podał 
pismem z dnia 23.04.2012 r. znak WIOŚ-DTo-DzMŚ.7016.34.2012.KH informację 
o środowisku, która określa aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Pismo stanowi załącznik 
nr 8 do opracowania. 
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Tabela 4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [µg/m3] 

Dwutlenek siarki 4 

Dwutlenek azotu 9 

Tlenki azotu 12 

Pył zawieszony PM10 20 

Benzen 2,5 

Ołów 0,01 

II.3.2 Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących. Na polach występują przede 
wszystkim gatunki łowne: zające, kuropatwy, rzadziej bażanty oraz sarny polne. Można 
ewentualnie spotkać skowronka, czy jastrzębia gołębiarza krążącego nad polem. Z drobnych 
ssaków w otoczeniu można spotkać kreta, jeża i mysz polną. 
Na obszarze, na którym znajduje się zakład w m. Jastrzębie brak elementów szczególnej ochrony 
przyrodniczej (parków, rezerwatów, otulin itp.). 

Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt popularnie występujące w Polsce oraz 
gatunki łowne ptaków i ssaków. Rozbudowa instalacji w m. Jastrzębie i jej eksploatacja nie 
będzie stanowić zagrożenia dla ich istnienia. 

II.3.3 Szata roślinna 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem wyniosła w gminie Bartniczka 1399 ha w tym:  
- lasy 1338 ha 
- grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha.  

Lasy na terenie gminy administrowane są przez Leśnictwo Długi Most, a Nadleśnictwo Brodnica  

W otoczeniu Zakładu znajdują się pola uprawne, łąki, pastwiska, oraz zabudowa zagrodowa. Na 
tym terenie nie występują objęte ochroną prawną gatunki roślin. 

II.3.4 Rezerwaty przyrody 

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 

− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 
rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 
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− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na zachowanie i dalszą ochronę 
roślinności w rezerwatach przyrody. 

II.3.5 Obszary Natura 2000 

Podstawą prawną Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC, zgodnie, z 
którą ochrona siedlisk polega na: 

- nie zmniejszaniu naturalnego zasięgu środowiska; 
- zachowaniu funkcje i specyficznej struktury siedliska; 
- wprowadzaniu właściwej stan ochrony typowych gatunków. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC dnia 30 listopada 2009 roku w 
sprawie ochrony dziko żyjących ptaków. 

W przypadku ochrony gatunków oznacza to: 

- zachowanie liczebności populacji, utrzymanie się jej w biocenozie przez dłuższy czas; 
- utrzymanie naturalnego zasięgu gatunku; 
- zachowaniu wystarczająco dużej powierzchnia siedliska gatunku. 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na 
środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono 
obszar Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne 
i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000.  

Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:  
- Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje 

o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych 
i gatunkach „naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości 
przyrodniczej i zagrożeniach; 

- mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000. 

SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów 
przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy) zgodnie 
z procedurą określoną przez KE. 

Objaśnienie kodów użytych do oznaczenia poszczególnych obszarów: 

PLB - obszary specjalnej ochrony ptaków 

PLH - specjalne obszary ochrony siedlisk 

PLC - obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice 
całkowicie się pokrywają. 
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Średnio w UE do sieci Natura 2000 należy ponad 10 proc. powierzchni krajów unijnych. 
Najwięcej, bo aż 25,5 proc., w Słowacji i 25 proc. w Słowenii. Najmniej w Irlandii – tylko 
2,9 proc. powierzchni kraju, i w Wielkiej Brytanii tylko 5,8 proc. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 października 2009 r. przyjęła 453 nowe obszary siedliskowe 
i 78 powiększeń obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000. Zakończyła w ten sposób okres wyznaczania terenów objętych tą 
formą ochrony w kraju z wynikiem: 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które 
łącznie pokrywają 21 procent kraju. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest w Polsce: 
- 76 typów siedlisk, w tym 14 priorytetowych, 
- 44 gatunki roślin, w tym 10 priorytetowych, 
- 89 gatunków zwierząt, w tym 12 priorytetowych. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 
− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 

rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 

− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o 
około 4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

„DOLINA DRWĘCY” – obszar o kodzie PLH280001. Forma ochrony w ramach sieci Natura 
2000:  specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Długość Drwęcy wg danych literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach 
Ostoi Dolina Drwęcy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Obszar 
Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Dominujące formy 
rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny 
polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia 
dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, 
niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i 
Ostródy.  
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Ostoja obejmuje całą rzekę Drwęce, wraz z dopływami Grabiczek i Dylewka, oraz z 
przyujściowymi fragmentami rzek Dylewki, Pobórskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki i 
Wel. Oprócz tego w skład ostoi wchodzą pięciometrowe pasy brzegów wzdłuż wymienionych 
rzek. Drwęca ma długość 249 km i jest typową rzeką pojezierną. Rzeka wypływa ze Wzgórz 
Dylewskich i wpada do Wisły koło Torunia. Dzięki występowaniu dużych różnic poziomów 
pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na wielu odcinkach charakter rzek 
podgórskich.  

Ostoja jest szczególnie ważna dla ochrony bogatej ichtiofauny. Występuje tu siedem gatunków 
ryb ważnych z europejskiego punktu widzenia m.in. boleń, koza i głowacz białopłetwy oraz 
jeden gatunek bezżuchowca - minóg rzeczny. Jest to również cenne środowisko dla ryb 
wędrownych takich jak pstrąg, łosoś, troć i certa, które wędrują z Bałtyku w górę rzek, aby 
odbyć w nich tarło. Rzeka i przyległe tereny stwarzają również dogodne warunki do bytowania 
licznych gatunków ptactwa wodno - błotnego oraz płazów, w tym dwóch gatunków cennych dla 
Europy: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo 
mozaika siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów 
siedlisk cennych dla Europy m.in. łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i starorzecza. 
Ostoja ta jest szczególnie cenna jako korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim sprzyjający migracjom i rozprzestrzenianiu się wielu gatunków roślin i zwierząt. 

„BAGIENNA DOLINA DRWĘCY” – (kod obszaru PLB040002). To obszar specjalnej 
ochrony ptaków, położony w środkowej Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
Obszar Bagienna Dolina Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego i obejmuje fragment doliny środkowej Drwęcy, na odcinku pomiędzy 
przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka, a miastem Brodnica. W obrębie 
obszaru znajduje się także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynicą i Samionką 
oraz jezioro Sopień. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących 
ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych 
gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono 
występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to 
m.in.: bąk, derkacz, rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, 
żuraw i kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II 
dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i 
zagrożonymi gatunkami. Przeważającymi siedliskami są bagna i łąki stanowiące 41 % pow. 
obszaru. Roślinność jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. 
Oprócz łąk, występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla 
wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 
siedliska chronione w Uniii Europejskiej - zajmują one łącznie 14% powierzchni doliny objętej 
obszarem . Dodatkowo teren ten pocięty jest systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. 
Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 
tworząc rozległe rozlewiska. 
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Rysunek 5 Obszar Natura 2000 – Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 

„OSTOJA LIDZBARSKA” (kod obszaru PLH280012)  specjalny obszar ochrony siedlisk 
(Dyrektywa Siedliskowa) Obszar Ostoi Lidzbarskiej ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje 
się dużą różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Ostoja 
Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku sandru (od południa) i wysoczyzny morenowej 
(od północy). Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologii, uwarunkowań 
hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty roślinnej i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna 
i środkowa jej część, cechuje się znacznymi deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Na uwagę 
zasługują głębokie rynny subglacjalne, przełomowe odcinki dolin rzecznych Gary), nisze 
źródliskowe, obniżenia wytopiskowe, drumliny, ozy i kemy. Wymienione wyżej, interesujące 
formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Częste są rynnowe 
i wytopiskowe jeziora, rzeki o znacznym spadku, źródła i miejsca wysięku wody. Tak 
zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował bogactwo i naturalność szaty roślinnej. 
Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów nieleśnych. W kompleksie leśnym w północnej 
części ostoi duże powierzchnie zajmujące grądy, w tym naturalne lasy klonowo-lipowe i bogate 
gatunkowo, ciepłolubne grądy miodownikowe. W żyznych obniżeniach terenu spotyka się lęgi 
olszowo-jesionowe i olsy, częste są olsy źródliskowe, występują zubożałe postacie podgórskiego 
lęgu jesionowego. Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska 
mszarne, stosunkowo często obserwuje się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych 
fitocenoz brzeziny bagiennej. W środkowej i południowej części ostoi dominuje płaski lub 
pofalowany sandr, zajęty głównie przez bory mieszane, rzadziej bory sosnowe świeże. Spotyka 
się tez bardzo bogate florystycznie świetliste dąbrowy. 
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„OSTOJA BRODNICKA” (kod obszaru PLH040036 )Obszar w jednej trzeciej pokrywają 
jeziora i nieliczne rzeki, w jednej trzeciej lasy iglaste. Pozostała część to głównie lasy mieszane, 
siedliska rolnicze, w mniejszym stopniu lasy liściaste. 

Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi 
jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite formy rzeźby 
- pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru, 
wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe, 
itp. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. 

Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością, 
nawet do ok. 40 m. Dominują akweny eutroficzne, spotyka się jeziora mezotroficzne i 
dystroficzne. Znajdują się tu różnego typu torfowiska - wysokie, przejściowe, nakredowe oraz 
mechowiska. Często torfowiska rozwijają się wokół dystroficznych jezior, a otoczone są przez 
bagienne lasy - bory bagienne i brzeziny bagienne. Na żyznym podłożu występują płaty łęgów 
jesionowo-olszowych, rzadziej wiązowo-jesionowych. Częste są grądy i bory mieszane, spotyka 
się też fitocenozy buczyn. Rzadko występują łąki i pastwiska. W granicach ostoi niemal brak pól 
uprawnych i większych miejscowości. Częste są natomiast tereny zajęte przez obiekty 
turystyczne, w tym ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe i kąpieliska. 

Ostoja leży głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a tylko częściowo – 
województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z pięciu części, przy czym największa, 
środkowa, obejmuje obszar rynny rzeki Skarlanki wraz z występującymi tam jeziorami. Części 
zachodnie to m.in. kompleks bagiennych lasów, głównie olsów brzozowych, w okolicach wsi 
Tomki, a także rynna jezior Mieliwo i Sosno. Dwie części wschodnie, najmniejsze, obejmują 
tereny rezerwatów - leśnego "Retno" i torfowiskowo-leśnego "Bagno Mostki". Ostatni z 
wymienionych obiektów jest miejscem udanej reintrodukcji aldrowandy pęcherzykowatej, 
pochodzących z jez. Mikaszówek, jednak poziom wody ostatnio uległ tam obniżeniu na skutek 
wykopania stawu na obrzeżach torfowiska. 

Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie 
zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach 
naturalnych, ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami 
roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności 
leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne, mniejsze znaczenie mają lasy bukowe, np. w rezerwacie 
"Mieliwo". Liczne i bogate są populacje rzadkich gatunków flory wodnej i torfowiskowej (4 
gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej), w tym bardzo bogate stanowisko zastępcze 
aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na jeziorze 
Wielkie Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są 
stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Pozostałe obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony ptaków i siedlisk położone są w tak 
znacznej odległości (powyżej ) od działki, na której zaplanowano instalację, że odstąpiono od ich 
omówienia. 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 
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Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji, położony jest na 
pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie czterech 
gmin: Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik i Zbiczno. Powierzchnia Parku 
wynosi 13 674 ha. Obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo 
część Pojezierza Brodnickiego. 

Polodowcowa rzeźba obszaru Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Dominują 
pagórkowate obszary wysoczyzny morenowej oraz bardziej płaskie, pokryte lasami 
powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi rynnami polodowcowymi, wśród których 
swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi 
jezior. Osobliwością morfologiczną tego obszaru są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące 
w otoczeniu jeziora Sumówko. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się 
58 jezior, a do największych należą: Wielkie Partęczyny (324 ha), Sosno (198 ha), Łąkorek (162 
ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (128 ha) i Ciche (110 ha).W większości są to jeziora rynnowe 
o wydłużonym kształcie. Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w 
województwie. 

Flora parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Niektóre z nich 
można dziś spotkać już tylko w niewielu ekosystemach. Wiele z nich podlega ochronie 
całkowitej lub częściowej, a zachowały się także gatunki reliktowe. Bogata jest tez fauna. Wśród 
ptaków do osobliwości zaliczyć należy m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza 
dwuczubwego (godło parku) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orła bielika. Na 
wodach jezior licznie występują łabędzie, krzyżówki i perkozy. Jeśli zdarzy się nam dostrzec 
dziwny kopiec na wodzie, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że chodzi o 
bobrzy domek. Tutaj bowiem można go jeszcze spotkać – gryzonia budującego skomplikowane 
tamy, noszącego kosztowne futro i należącego do ginących gatunków zwierząt. Ich ślady 
żerowania znajdują się głównie nad rzeką Skarlanką w Grzmięcy i nad jeziorem Wielkie 
Partęczyny. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu 
rezerwatów przyrody. Spokój tu panujący działa nader kojąco na nerwy i zapewnia prawdziwy 
odpoczynek. Dorodne lasy liściaste (głównie grądowe) chronią rezerwaty leśne „Mieliwo” i 
„Retno”, zaś naturalne torfowiska przejściowe z interesującą florą rezerwaty torfowiskowe: 
„Okonek”, „Stręszek”, „Żurawie Bagno”. Rezerwaty florystyczne zabezpieczają środowiska 
roślin: „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” – obuwika pospolitego, a „Bachotek” – kłoci 
wiechowatej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – 
pomorskim obszar chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha, z czego w 
Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń znajduje się 13 644 ha. 
Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie drzew. Wśród nich 
wyróżnia się aleja lipowo-klonowa koło leśniczówki Rytebłota nad jeziorem Zbiczno. 

Działki na których realizowana będzie inwestycja są już w chwili obecnej wykorzystywane pod 
działalność przemysłową i całkowicie zurbanizowane. W związku z tym nie występują tu 
gatunki roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii 
Europejskiej. Również w otoczeniu nie występują rośliny cenne florystycznie. W najbliższym 
sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. Z gatunków 
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chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, oprócz popularnie 
występujących jaskółek, czy wróblowatych. Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt 
popularnie występujące w Polsce oraz gatunki łowne ptaków i ssaków. 
Realizacja planowanej inwestycji na terenie Zakładu i jej eksploatacja nie będzie stanowić 
zagrożenia dla istnienia roślin i zwierząt na tym terenie. 

Podsumowanie: 

⇒ Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia 

obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony 

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

⇒ Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 

zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 

⇒ Inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska 

przyrodniczego, zarówno w fazie budowy jak i przyszłej eksploatacji. 

III OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu zakładu nie występują obiekty oraz tereny objęte 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze względu na 
brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie 
stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

Najbliżej położonymi obiektami zabytkowymi są 

- Kościół parafialny p.w. NMP w miejscowości Jastrzębie  - drewniany, zbudowany w 1812 r., 
jednonawowy, z trójbocznie zamykanym prezbiterium. Od zachodu wieża. Przy kościele 
cmentarz z nagrobkami z końca XIX wieku. 

- Liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty).  

IV OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Brak realizacji przedsięwzięcia - rozbudowy zakładu Gotec Polska Sp. z o.o. wraz z budową 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie miał następujące skutki: 

Skutki pozytywne: 

• nie powstaną nowe źródła hałasu; 

• w związku z rozbudową instalacji nie zwiększy się ilość odpadów związanych z 
eksploatacją instalacji; 

• brak dodatkowych ilości ścieków związanych z budową nowej linii fosforanowania oraz 
linii galwanicznej. 
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Skutki negatywne : 

���� nie ulegnie zmniejszeniu ilość emitorów w związku ze skolektorowaniem istniejących  
emitorów przy podłączaniu ich do urządzenia do redukcji emisji lotnych związków 
organicznych  

���� brak ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

���� nie będą odzyskiwane rozpuszczalniki (w wyniku pracy urządzenia do redukcji emisji 
lotnych związków organicznych) 

���� nie ulegną zwiększeniu wpływy środków finansowych do budżetu Urzędu Gminy 
z tytułu zwiększonej produkcji zakładu. 

���� nie zwiększy się zatrudnienie  

V OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Na etapie planowania rozbudowy Zakładu przeanalizowano inne możliwe warianty realizacji 
przedsięwzięcia. Rodzaj realizowanego przedsięwzięcia oraz cel, jakiemu ma służyć, ograniczają 
znacznie możliwość wariantowania przedmiotowej inwestycji. Analiza realizacji 
przedsięwzięcia odnosiła się przede wszystkim ustalenia metody redukcji lotnych związków 
ogranicznych. W odniesieniu do rozbudowy zakładu o linię fosforanowania i cynkowania Gotec 
rozważał budowę pełnej galwanizerni ale po analizie potrzeb oraz kosztów przyjęto rozwiązanie 
opisane w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę opisanym w rozdziale I.5.4. 

V.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia: 

W przypadku wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, stopień 
oddziaływania na środowisko Zakładu nie będzie mniejszy. Celem inwestycji jest, bowiem 
zastosowanie takiego rozwiązania, które przy zwiększeniu produkcji zakładu nie spowoduje 
wzrostu obciążenia dla środowiska – przede wszystkim w aspekcie ochrony powietrza. Bez 
zastosowania odpowiedniego urządzenia do redukcji LZO nie byłaby możliwa rozbudowa 
Zakładu i zwiększenie produkcji, co w sytuacji globalnej konkurencji mogłoby doprowadzić do 
bankructwa i zamknięcia zakładu.  

W ramach realizowanej inwestycji powstaną obiekty, których oddziaływanie na środowisko 
będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie. W omawianym wariancie (nie podejmowanie 
realizacji przedsięwzięcia) uniknie się, co prawda emisji, związanej z produkcją i powstawaniem 
ścieków popłucznych z procesów procesu tworzenia powłok ochronnych, lecz przy prawidłowej 
eksploatacji oddziaływania te będą stanowić akceptowalne obciążenia dla środowiska.  

V.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych technik 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych.  

Termiczne spalanie LZO w strumieniu gorącego powietrza wytwarzanego przez palniki gazowe 
lub olejowe jest najdłużej stosowaną metodą. Wymaga temperatury procesu od 850 do 1200 oC. 
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Instalacja taka wytwarza duże ilości dodatkowych zanieczyszczeń wynikających z procesu 
spalania paliwa. Praca autotermiczna jest możliwa przy bardzo wysokich stężeniach LZO. 
W rozważanym przypadku instalacji pracującej na potrzeby GOTEC nie może być brana pod 
uwagę z powodu olbrzymich kosztów zużycia energii i niepotrzebnych dodatkowych emisji do 
środowiska.  
Również spalanie termiczne z regeneracją ciepła posiada takie wady, jak omówiono powyżej. 
Odzysk ciepła możliwy jest na poziomie zaledwie 35% i o tyle obniża cenę eksploatacji.  

Stosunkowo najpowszechniejszym rozwiązaniem jest dopalanie katalityczne. Temperatura pracy 
jest niższa od spalania termicznego o kilkaset stopni. Przeciętna temperatura pracy dopalacza 
katalitycznego wynosi od 350 do 420°C. Istotną zaletą tej metody jest fakt iż, instalacja nie 
wytwarza dodatkowych zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliwa oraz ok. 5-krotnie 
niższy koszt eksploatacji od metody termicznej. Praca autotermiczna występuje już przy 
stężeniach powyżej 3 do 5 g LZO/m3.  

Najnowocześniejszą techniką katalityczną dostępną na rynku inżynierskim jest rewersyjne 
dopalanie katalityczne. Temperatura pracy katalizatora wynosi od 350 do 420 oC. Nie 
wytwarzają się dodatkowe zanieczyszczenia. Zużycie energii jest niższe od tradycyjnych technik 
katalitycznych. Jednak po analizie uznano, iż nie sprawdzi się dla substancji używanych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jastrzębiu. Urządzenie takie należy uznać za wariant alternatywny, 
posiadający jednak więcej wad od przyjętego wariantu. 

V.3 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale I.5.4. 

V.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, uzyskania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 

Analiza możliwość zastosowania wariantu alternatywnego wykazała, że jest on bardziej 
zawodny i w sytuacjach ograniczenia intensywności pracy zakładu, a takie sytuacje w 
gospodarce rynkowej są niemożliwe do wyeliminowania, prowadzić może do niedotrzymania 
wymaganych standardów. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji tego wariantu. 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 
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VI OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, TAKŻE 
W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

VI.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji 

VI.2 Etap budowy 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Rysunek 6 Hala produkcyjna 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Powietrze atmosferyczne 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zanieczyszczenia o charakterze 
niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń, wykonujących roboty 
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ziemne oraz prace budowlane (spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn oraz środków 
transportu), jak również zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, 
tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi oraz pracami zabezpieczającymi elementy fundamentów 
przed oddziaływaniem wilgoci. Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie realizacji 
inwestycji będzie miało charakter lokalny i tymczasowy i nie będzie stanowić tym samym 
istotnej uciążliwości dla środowiska. 

Odpady 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 
� pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, 
� użytkowaniem sprzętu budowlanego, 
� funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady należy w miarę możliwości wtórnie wykorzystać lub usunąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Na terenie budowy 
mogą powstawać następujące typy odpadów: 

Odpady niebezpieczne 

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne , nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone  

15 02 01* - sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

Odpady inne niż niebezpieczne 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 05 04 - gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione  
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne. 

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów: 
Odpady niebezpieczne – zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do prac budowlanych.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być 
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
 Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas robót rozbiórkowych oraz przygotowania 
terenu do budowy. Powstający w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych gruz powinien być w 
sposób maksymalny wykorzystany do dalszych prac budowlanych. Maksymalne wykorzystanie 
tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie 
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gromadzenia i usuwania tych odpadów. Planując organizację placu budowy należy, więc 
przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter 
surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu 
przetwórczego, jak i na składowisko. 
Na terenie budowy będą również powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, 
butelki, papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być 
systematycznie opróżniane. 
Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów oznaczony kodem 17 05 04. 
Grunt tego typu wykorzystany być powinien, w miarę potrzeb i możliwości, w graniach 
przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. Ilości tego 
rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji.  
Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska. Powstające Odpady będą miały wyznaczone 
miejsca składowania i przechowywania, a ich zarządzanie ułatwi sukcesywne odbieranie i 
utylizowanie ich przez firmy zewnętrzne.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywane będą głównie prace 
budowlano-montażowe oraz prace ziemne. Z tego też względu woda zużywana będzie okresowo 
przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb socjalnych pracowników firm wykonujących te prace, 
a zwiększony pobór wody związany będzie jedynie z wykonywaniem części elementów 
budowlanych. Z powyższych względów głównym źródłem ścieków będą węzły sanitarne. 
Dodatkowe ilości ścieków mogą powstawać również podczas prac porządkowo-gospodarczych. 
Biorąc pod uwagę miejscowe warunki hydrogeologiczne nie wystąpi konieczność prowadzenia 
prac odwodnieniowych. Pomimo tego, iż podczas prac montażowo-instalacyjnych nie będą wy-
korzystywane media i urządzenia mogące przyczynić się podczas normalnej eksploatacji do za-
nieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, w celu całkowitego wyeliminowania takiej 
możliwości należało będzie zwracać szczególną uwagę na stan techniczny maszyn je wyko-
nujących, a ich obsługę prowadzić na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. Podobnie na-
leżało będzie zorganizować miejsca, w których gromadzone będą lub będą wykorzystywane ma-
teriały wykończeniowe np. farby. 

Hałas i wibracje 

Czasowe zwiększenie poziomu emitowanego hałasu może być związane z procesem 
transportu oraz wykonywaniem prac montażowo-instalacyjnych. W związku z tym, iż prace 
będą realizowane na terenie przemysłowym, nie jest celowym stosowanie akustycznych, 
biernych zabezpieczeń np. tymczasowych ekranów dźwiękochłonnych, gdyż emitowany 
poziom hałasu poza terenem zakładu nie będzie odbiegał od poziomu tła akustycznego 

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.  



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

38 

VI.3 Etap eksploatacji  

VI.3.1 Wody podziemne i powierzchniowe 

VI.3.1.1  Gospodarka wodna 

Zaopatrzenie w wodę.  
W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy  celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Docelowe zatrudnienie wyniesie 525 osób. Kierując się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 poz.70 z 
2002 r.) oraz charakterem pracy w GOTEC przyjęto, że przeciętne jednostkowe zużycie wody w 
zakładzie wynosi 0,02 m3/pracownika w ciągu doby. Rozporządzenie wskazuje na duży rozrzut 
jednostkowego zużycia. W zakładach pracy, w których nie jest wymagane stosowanie natrysków 
proponuje się pobór na poziomie od 15 l/prac.·d do 90 l/prac.·d przy pracach szczególnie 
brudzących. Ze względu na hermetyczność procesów, dbałość kierownictwa zakładu 
o utrzymanie czystości, określenie ilości wykorzystywanej wody oparto na jednostkowym 
zużyciu wynoszącym 0,02 m3/prac.d. Na tej podstawie dobowa ilość wody na cele socjalno – 
bytowe wyniesie:  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Przewidywane zapotrzebowanie surowej wody wodociągowej dla zabezpieczenia potrzeb 
istniejącej i planowanej linii fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 18,4 m3/d  

Przewidywane zapotrzebowanie wody zdemineralizowanej  dla istniejącej i planowanej linii 
fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 52,6 m3/d 

Zużycie własne stacji uzdatniania  

Dla utrzymania wymaganej efektywności usuwania twardości wody konieczne jest 
uwzględnienia tzw. własnego zużycia wody na przemywanie złoża jonowymiennego oraz 
płukanie filtrów. Zapotrzebowani to planowane jest w ilości około:  

 Qśr.d = 14 m3/d  

Łączne planowane zapotrzebowanie wody po rozbudowie Zakładu wyniesie  

 Qśr.d = 95,5 m3/d  

Przyjmując współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4  

 Qmax.d = 134 m3/d  
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VI.3.1.2 Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.    

Ścieki przemysłowe z nowej linii fosforanowania i linii cynkowo-niklowej: 

Będą to ścieki popłuczne.  Zgodnie z założeniami przewiduje się, że sumaryczna ilość ścieków 
popłucznych z istniejącej linii fosforanowania, nowej linii fosforanowania elementów 
aluminiowych i linii cynkowo-niklowej wyniesie:  
 Qśr.d = 70 m3/d  

Zakłada się 2,5 m3/d rezerwy wynikającej z mycia podłóg i posadzek. W związku z tym ilość 
ścieków niosących w sobie chemiczny ładunek zanieczyszczeń wyniesie:  

Ścieki bytowe: 

Ustalona wyżej ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie równa ilości wytwarzanych ścieków 
sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

Zgodnie z dokumentacją remontu i rozbudowy stacji demineralizacji ilość wód ( ścieków)  po 
uzdatnieniu wyniesie:   

Qśr.d =  14 m3/d   

Ścieki deszczowe  

Bilans powierzchni po rozbudowie zakładu będzie przedstawiał się następująco:    

Tabela 5 Bilans powierzchni po rozbudowie   

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe,  
drogi, parkingi) 

16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Budynek instalacji do redukcji emisji LZO 630 m2 

Ilość wód opadowych: 
Ilość wód opadowych obliczono posługując się następującymi zależnościami: 

  Ilość wód opadowych w dowolnym przekroju sieci kanalizacyjnej 

                Qd = qm F ψ ,dm3/s      (1) 

gdzie: qm -natężenie deszczu miarodajnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (p) i 
czasie trwania, równym czasowi spływu, dm3/s ha 

   F- powierzchnia spływu odwadnianej, ha 

   ψ- współczynik spływu powierzchniowego,  
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 Natężenie deszczu miarodajnego  

            qm = 6,631 (H2 C)1/3 tm
- 0,67, dm3/s ha     (2) 

 gdzie: H - normalny opad roczny, mm 
           C - częstotliwość występowania deszczu, lata (C=100/p) 

p - prawdopodobieństwo występowania deszczu, o określonym natężeniu i czasie 
trwania, którego wartość przyjęto z poniższej tabeli 

tm - czas trwania deszczu miarodajnego przyjęto 10 min. 
 

Tabela 6 Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 

Określenie warunków  Prawdopodobieństwo p % dla sieci 
deszczowej 

Kanały boczne w płaskim terenie         100 

Kolektory lub kanały boczne przy spadku terenu 0,02 - 0,04         50 
Kolektory w głównych ulicach o trwałych nawierzchniach lub 
kanały boczne przy silnych spadkach terenu (i > 0,04) 

 
        20 

Rowy otwarte         10 

Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu (wiersz zacieniowany) przyjęto jako 100 %.  

Tabela 7 Wartość współczynnika spływu w zależności od pokrycia terenu 

     Rodzaj pokrycia    Wartość współczynnika ψ 

 Dachy szczelne (papa, blacha)        0,90 - 0,95 

      drogi asfaltowe         0,85 - 0,90 

    parki, ogrody, łąki         0,00 - 0,10 

Dane meteorologiczne dla analizowanego terenu pochodzą ze stacji meteorologicznej w Toruniu. 
Średnia roczna suma opadów wynosi 500 mm, z czego na letnie półrocze przypada ok.300 mm.  

- natężenie deszczu miarodajnego wg zależności (2) 

qm = 6,631 (5002 1)1/3 10 - 0,67 

qm = 89,4 l /s ha 

- określenie uśrednionego współczynnika spływu (ψśr) – powstające na terenie GOTEC Polska 
sp. z o.o w Jastrzębiu, wody opadowe zmywają:  
� -  połacie dachów 11330 m2, 
� -  utwardzone powierzchnie placów magazynowych, dróg i parkingów 16850 m2, 
� - tereny zielone 10300 m2  

ψśr =  
�����∗�,����	
�∗�,	
������∗�,�

��������	
�������
	= 0,64	

- ilość wód opadowych 

Qd = qm F ψ 

Qd = 89,4 x 3,85 x 0,64 = 220 l/s tj. 0,22 m3/s  
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Stan i skład ścieków 

Ścieki bytowe  

Stan i skład ścieków bytowych nie będzie odbiegał od zanieczyszczeń odprowadzanych 
z obiektów o tym typie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stan i skład nie wymaga 
głębszej analizy z uwagi na odbiornik ścieków jakim jest kanalizacja gminna zakończona 
oczyszczalnią ścieków. Z punktu widzenia procesów oczyszczania ścieków opartych na osadzie 
czynnym stan i skład ścieków bytowych Zakładu jest korzystny.  

Tabela 8 Przewidywany stan i skład surowych ścieków bytowych  

L.p Oznaczenie Jednostka 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczenia 

1. Odczyn pH 6,5-9,0 
2. BZT5 mgO2/l 320 
3. ChZT mgO2/l 480 
4. Zawiesiny ogólne mg/l 325 
5. Azot ogólny mgN/l 70 
6. Fosfor ogólny mgP/l 14 

Ścieki przemysłowe  

Na podstawie założeń projektowych strumień wymieszanych, popłucznych ścieków z procesów 
dotychczasowego fosforanowania, fosforanowania planowanego oraz planowanej linii cynkowo-
niklowej będzie zawierał następujące stężenia zanieczyszczeń:  

 odczyn pH -  3,5  
 potas K+    - 91,2 mg/l 
 cynk Zn+2 -   8,3 mg/l 
 azot amonowy NH4

+ - 2,8 mg/l  
 żelazo Fe+3  - 15 mg/l  
 glin Al+3      - 11,4 mg/l  
 nikiel Ni+2 -     0,8 mg/l  
 chrom Cr+3  - brak danych  
 fosforany PO4

-3 – 70,7 mg/l  
 siarczany SO4

-2 – 468 mg/l  
 oleje mineralne i tłuszcze z odtłuszczania metali - przyjęto , że będą charakteryzowane 

substancjami ekstahujacymi się eterem naftowym - 114 mg/l   
 CHZT – 386 mgO2/l 
 chlorki -  60 mg/l  

Niektóre z wymienionych substancji jak nikiel, cynk, chrom,  azot amonowy są zaliczane do II 
wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  i których zawartość w 
ściekach powinna być ograniczana. Poza tym zakład wprowadzając ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Mówi o tym art. 120 ust. 1 pkt 10  
obowiązującej ustawy Prawo wodne. Gotec Polska Sp. z o.o  dysponuje aktualnie pozwoleniem 
wodnoprawnym na odprowadzanie do kanalizacji gminnej stanowiącej własność Gminy 
Bartniczka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego.  
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Wymagania w sprawie odprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu są określone w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.). Zgodnie z rozporządzeniem ścieki z Zakładu 
obciążone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska nie powinny zawierać tych 
substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

Tabela 9 Wymagania dotyczące ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych  

Wskaźnik zanieczyszczenia Wymagania rozporządzenia Dane Gotec Polska sp. z o.o 

Odczyn pH 6,5-9 3,5 

Azot amonowy NH4
+ [mg/l] 200 mg/l 2,8 mg/l 

Cynk Zn+2 [mg/l] 5 mg/l 8,3 mg/l 

Nikiel Ni+2 [mg/l] 1 mg/l 0,8 mg/l 

Chrom Cr+6 0,2 mg/l Brak danych 

Chrom Cr - ogólny 1 mg/l Brak danych 

Siarczany [mg/l] 500 468 mg/l 

Chlorki 1000 60mg/l 

substancje ekstahujące się 
eterem naftowym 

100 115 mg/l  

Przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji gminnej konieczne jest ich oczyszczenie przede 
wszystkim w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących 
związków.  

Ze względu na wzrost ilości odprowadzanych ścieków oraz dodatkowe zanieczyszczenia 
wytwarzane na linii cynkowo-niklowej Zakład planuje dokonanie remontu istniejącej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakresie pozwalającym spełnić wyżej wymienione 
wymagania.   

Strumień ścieków przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji 
gminnej zostanie rozcieńczany czystymi wodami (ściekami) po uzdatnieniu, demineralizacji oraz 
ściekami bytowymi, w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie występują.  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

 Ze względu na wymagania rozwijanych procesów galwanicznych rośnie zapotrzebowanie na 
wodę zdemineralizowaną. Istniejąca instalacja uzdatniania wody, pobieranej z sieci wodociągu 
wiejskiego będzie podlegała remontowi i rozbudowie. Dotychczas stosowano trójstopniową 
demineralizację wody pracującą w układzie: filtracja na węglu aktywnym, zmiękczanie na 
zmiękczaczu DUO i odwróconą osmozę. Układ ten zostanie utrzymany.  Zwiększona zostanie 
efektywność usuwania resztkowej twardości wody.  Proces filtracji rozbudowany będzie o filtr 
piaskowy.  Proces zmiękczania jonowymiennego wody ma na celu usunięcie z niej związków (a 
dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic 
jonowymiennych – w trakcie przepływu wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i 
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magnezu na jony sodu. Oczywiście w wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze 
względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest 
wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i 
magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji. Urządzenie do odwróconej 
osmozy wykorzystuje unikalne zjawisko błony półprzepuszczalnej. Woda podana pod 
wysokim ciśnieniem na membranę przechodzi przez nią tworząc produkt. Po stronie naporu 
pozostają oddzielone z wody substancje ją zanieczyszczające tworząc tzw. koncentrat.  

Ścieki powstające z przemywania przeciwbieżnego złoża filtrującego filtra węglowego i filtra 
piaskowego mogą zwierać związki żelaza oraz manganu. Z kolei ścieki z regeneracji złóż 
jonowymiennych mogą zawierać chlorki, sole wapnia, magnezu, sodu. Ogólnie ścieki 
powstające z demineralizacji mogą zawierać pewien ładunek zanieczyszczeń występujący 
naturalnie w wodzie wodociągowej. Nie będą jednak stanowiły istotnego obciążenia ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji gminnej. Zakłada się ich użycie do rozcieńczania ścieków 
przemysłowych, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.).  

Ścieki opadowe  

Poziom zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od utrzymania w czystości zlewni kanalizacji 
deszczowej. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych  
odprowadzane są do kanalizacji gminnej.  

VI.3.2 Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 
do środowiska z terenu zakładu umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowej 
inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. 

VI.3.2.1 Charakterystyka źródeł hałasu 

Istotne źródła emisji hałasu w GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład Produkcyjny w Jastrzębiu 
zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Zestawienie źródeł hałasu. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 1 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 2 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 3 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 4 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 5 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 6 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 7 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 8 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 9 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 

E 10 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 
E 11 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 12 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 13 Wentylator wyciągowy z pomieszczenia przygotowania i magazynowania klejów 83 dB 16 8 
E 14 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
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Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 15 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
E 16 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 17 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 18 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 19 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 20 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 21 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 22 Wentylator wyciągowy z malowania obiegowego w bębnach 83 dB 16 8 
E 23 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 24 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 25 Wentylator wyciągowy z malowania zanurzeniowego - M-21 83 dB 16 8 
E 26 Wentylator wyciągowy suszarki zanurzeniowego malowania części- M-21 83 dB 16 8 
E 27 Wentylator wyciągowy z automatu lakeirniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 28 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 29 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 30 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 31 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 32 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 33 Wentylator wyciągowy z automatów lakierniczych SPRIMAG M-27, M-28 83 dB 16 8 
E 34 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 H - M-24 83 dB 16 8 
E 35 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-24 83 dB 16 8 
E 36 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 37 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 38 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
E 39 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
K1 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K2 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K3 Wentylator pieca olejowego 300 kW 83 dB 16 8 
K4 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
K5 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
EF1 Wentylator wyciągowy z linii fosforanowania 83 dB 16 8 
S 01 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 02 Piaskarka stołowa DREHTISCH 89 dB 16 8 
S 03 Piaskarka hakowa  89 dB 16 8 
S 04 Piaskarka ręczna  89 dB 16 8 
S 05 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 06 Piaskarka bębnowa  89 dB 16 8 
S 07 Piaskarka bębnowa Mała  89 dB 16 8 
S 08 Piaskarka satelitarna 89 dB 16 8 
S 09 Piaskarka bębnowa SG 8 89 dB 16 8 
K 01 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 02 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 03 Sprężarka D50 74 dB 16 8 
K 04 Sprężarka Airpol 37 76 dB 16 8 
K 05 Sprężarka Airpol 45 76 dB 16 8 
CW1 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 
CW2 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 

 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – 

budynku instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Ponieważ na etapie 
projektowania nie można określić dokładnych mocy akustycznych poszczególnych urządzeń, 
przyjęto założenie zdecydowanie przeszacowujące, że hałas powodowany pracą instalacji nie 
przekroczy wartości dopuszczalnej na stanowiskach pracy 85 dBA. Przyjęto izolacyjność 
akustyczną ścian na poziomie 25 dBA.  
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Tabela 11 Dane źródła hałasu typu hala produkcyjna. 

Źródło typu hala produkcyjna 

Nr X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 H Lwew 

Powl 175 167 129 197 152 233 198 203 8.0 55,0 
Tromle 131 200 138 211 95 239 88 228 5.0 40,0 
Piask 92 233 40 265 70 319 125 285 8.0 40,0 
Biuro 194 206 204 222 188 232 178 216 4.0 55,0 
LZO 178 217 187 231 158 248 149 235 5,5 85,0 

Dla celów analizy akustycznej przyjęto równoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu.  
Ponieważ na klimat akustyczny oddziaływać będzie również hałas powodowany przez 

przejazdy pojazdów pracowników oraz gości, w obliczeniach uwzględniono 110 przejazdów 
samochodów osobowych oraz 10 przejazdów pojazdów ciężarowych (na podstawie obserwacji 
portiera). Jako czas oddziaływania przyjęto osiem najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej. Do wyznaczenia poziomu hałasu drogowego wykorzystano funkcję programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez Biuro 

Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych 97-300 Piotrków Tryb. 
„źródła ruchome”. Funkcja ta służy do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie 
drogi ich przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i 
wysokości każdego z nich. Opcja pozwala wyliczyć moc źródła zastępczego. Następnie 
program dokonuje podziału takiego źródła na odpowiednią ilość źródeł cząstkowych, jeśli uzna 
to za konieczne z punktu widzenia metody obliczeniowej. W obliczeniach w porze nocy 
uwzględniono przejazd trzydziestu trzech samochodów lekkich i 2 ciężkich. Jako czas 
oddziaływania przyjęto jedną najniekorzystniejszą godzinę nocy. 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono analizę akustyczną przy wykorzystaniu 
programu komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, Piotrków Tryb., 
opartego na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO 
9613-2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczenia.” Uzyskane wyniki w poszczególnych węzłach recepcyjnych siatki odnoszą 
się do przyjętych założeń obliczeniowych.  

VI.3.2.2 Ocena klimatu akustycznego 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych na podstawie znajomości 
parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny 
lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  

Dane do obliczeń, wyniki oraz wykresy izofon znajdują się w załączniku nr 11.  
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Rysunek 7 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora dzienna)  

Na wykresie dotyczącym pory dziennej kolorem czerwonym zaznaczono izofonę 50 dBA, która 
przebiega całkowicie na terenie Zakładu. Na wykresach na zielonym tle zaznaczono hałas na 
elewacjach terenów chronionych - budynków mieszkalnych. Na wykresie dotyczącym pory 
nocnej linia jasnozielona odpowiada poziomowi hałasu równemu normatywnej wartości dla pory 
nocnej równej 45 dBA.  

 
Rysunek 8 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora nocna)  

Z zamieszczonych wykresów widać, iż wpływ analizowanego przedsięwzięcia na stan klimatu 
akustycznego będzie niewielki. Hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji wraz z ich 
infrastrukturą będzie niższy od dopuszczalnych wartości o ponad 10 dB.  
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VI.3.3 Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza 

atmosferycznego 

VI.3.3.1  Określenie wielkości emisji i danych do obliczeń. 

Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 

Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 

W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. Równocześnie planowane jest zwiększenie zużycia 
surowców oraz ograniczenie strumienia odsysanego powietrza do około 100 000 m3/h. 
Emisję z emitora instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych E-A wyliczono 
na podstawie emisji rocznej mnożąc gwarantowaną emisję LZO w przeliczeniu na węgiel 
organiczny przez udziały poszczególnych zanieczyszczeń w emisji rocznej (za rok 2011). 
EA = 100 000 m3/h * 50 mg C/m³ = 5,0 kg C/h. 
Emisja z emitora w przeliczeniu na poszczególne związki występujące w surowcach wynosi: 
Tabela 12 Emisja z emitora instalacji do redukcji LZO 

Nr 
emitora 

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja 

Ładunek 

roczny 

[kg/h] [Mg/rok] 

E-A Instalacja powlekania  

formaldehyd 
alkohol izobutylowy 
metyloetyloketon 
metyloizobutyloketon 
octan etylu 
węglowodory alifatyczne 
czterochloroetylen 
etylobenzen 
mezytylen 
toluen 
fenol 
ksylen 
kumen 
węglowodory aromatyczne 

0,000023 
0,001483 

1,178 
0,771 

0,2032 
2,102 

0,00779 
0,584 

0,00583 
0,2422 

0,02864 
1,519 

0,001166 
0,02976 

0,0002 
0,0098 

7,77 
5,09 
1,34 

13,87 
0,051 
3,86 

0,038 
1,60 
0,19 

10,02 
0,008 
0,196 

Ponadto w związku z modernizacją zakładu wystąpią emisje z linii fosforanowania oraz z linii 
cynkowo-niklowej.  
Emisje przyjęto na podstawie emisji dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego dla 
istniejącej linii fosforanowania oraz z linii cynkowo-niklowej pracującej w Środzie Śląskiej 
w drugim zakładzie należącym do firmy Gotec. Planowana linia galwaniczna będzie 
przeniesiona z zakładu znajdującego się w Środzie Śląskiej. 
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Tabela 13 Emisja z emitorów z procesów fosforanowania i cynkowania 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 

gazów 
Temperatura gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Linia 1 
fosforanowania 

E F1 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 2 
fosforanowania 

E F2 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 
galwaniczna  
Zn-Ni 

E G 

pył pm10 0,00101 

10 0,6 9,5 300 

chrom vi* 0,0000015 

nikiel* 0,00000073 

cynk* 0,000044 

chlorowodór 0,02410 

kwas siarkowy 0,00302 

 
Na terenie Zakładu występują ponadto źródła emisji typu energetycznego: kotłownia nr 1 na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej maszyn powlekania, wyposażona w 2 
kotły Viessmann Vitomax. Eksploatacja przez cały rok. Kotły są opalane olejem opałowym. 
Kotłownia nr 2 na potrzeby linii fosforanowania, eksploatacja trwa przez cały rok, również jest 
to kocioł opalany olejem opałowym. Kotłownia nr 3 wyposażona w kocioł Buderus Heiztechnik 
Gmbh, eksploatacja trwa przez cały rok. Nagrzewnice powietrza – suszarki linii fosforanowania 
wyposażone w olejowe nagrzewnice powietrza. 

Tabela 14 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ze źródeł energetycznego 
spalania oleju opałowego lekkiego 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 
wylotu 
gazów 

Temperatura 
gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K1 
 

Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 

pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 

Dwutlenek azotu 0,1999 
Tlenek węgla 0,05 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K2 Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 
pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 
Dwutlenek azotu 0,1999 

Tlenek węgla 0,05 
Kotłownia nr 2  
olejowy Omnimat 16  
o mocy 1,7 MW (przy linii 
fosforanowania) 

K3 Pył całkowity 0,0554 7,4 0,35 8,6 455 
pył zawieszony 0,0554 
Dwutlenek siarki 0,13 
Dwutlenek azotu 0,0739 
Tlenek węgla 0,0185 
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nagrzewnica nr 1 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K4 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 

Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

nagrzewnica nr 2 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K5 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Kotłownia nr 3 
Kocioł Buderus o mocy 
350 kW 

K6 Pył całkowity 0,0573 3,6 0,25 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Do oceny wpływu ruchu pojazdów samochodowych układem drogowym na terenie Zakładu 
wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB dla Windows. Pakiet służy do 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł 
punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z obowiązującą metodyką. Emitory liniowe 
mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory 
zastępcze. W przypadku emitorów liniowych do obliczania stężeń w powietrzu zastosowano 
metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. 
Metodyka CALINE3 została pozytywnie zweryfikowana przez US EPA w oparciu o pomiary 
kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy 
wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model ten jest szeroko znany i 
stosowany również w krajach Unii Europejskiej. OPERAT FB wykorzystuje model CALINE 3 
do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60-min., jako lepiej odpowiadający rzeczywistym 
procesom dyspersji zanieczyszczeń od źródeł komunikacyjnych niż metoda zastępczych źródeł 
punktowych. W pozostałych aspektach algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie 
modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych 
meteorologicznych, metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, 
sposobu obliczania stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu 
dopuszczalnego lub wartości odniesienia).  

Emisję obliczono za pomocą modułu "SAMOCHODY CORINAIR" do pakietu Operat FB 
wersja 6.1.9, który służy do obliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pojazdów 
samochodowych, zgodnie z metodyką "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 
2007", zawartą w programie komputerowym COPERT 4. Metodyka może być wykorzystana do 
prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych przypadków obliczeniowych, dotyczących: 
sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i pojedynczych dróg. Emisje pochodzące z ruchu 
drogowego dzieli się na trzy grupy: 
- Emisja gorąca (hot emission)- pochodzi od pojazdów będących w ruchu,.  
- Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze 
zimny.  
- Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie 
parowania z układu paliwowego. W przeciwieństwie do emisji parowania dwie pierwsze emisje 
są uwalniane w procesie spalania.  
Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju 
paliwa. Jednak ze względu na brak wszystkich możliwych danych, niektóre wartości przyjęto w 
programie jako domyślne. Klasyfikacja pojazdów jest zgodna z podziałem przyjętym przez UN - 
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ECE (United Nations Economic Commission for Europe):  samochody osobowe,  samochody 
dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t), samochody ciężarowe, autobusy 
miejskie i autokary oraz motocykle i motorowery. Dodatkowo pojazdy podzielono ze względu 
na wiek, pojemność i technologię wykonania silnika. Technologia silników jest związana z 
latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie 
pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemność silnika (dla 
benzyn oraz dla oleju napędowego). Wykorzystano prognozy udziału pojazdów w ruchu (wg 
GDDKiA). 

VI.3.3.2 Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających wprowadzanych 

do powietrza na stan zanieczyszczenia powietrza 

VI.3.3.2.1 Metodyka modelowania 

Na stan jakości powietrza związany z pracą danego zakładu wpływają następujące czynniki: 

- rodzaj i ilość gazów i pyłów emitowanych przez zakład; 
- sposób wprowadzania substancji do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość 

i temperatura wylotu gazów); 
- warunki rozprzestrzeniania się substancji (róża wiatrów, temperatura powierza). 

Do obliczeń przyjęto w myśl art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska metodykę modelowania 
określoną jako referencyjna w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. Nr16, poz. 87). 

VI.3.3.2.2 Wymagany zakres obliczeń stężeń 

Wymagane obliczenia w zależności od zakresu: 

- skrócony zakres obliczeń : 
- obliczenia stężeń na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h od emitorów, 

- pełny zakres obliczeń: 
- obliczenia stężeń na poziomie terenu i na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h 

od emitorów, 
- obliczenia stężeń średniorocznych w zasięgu 10*h od emitorów. 

Skrócony zakres obliczeń występuje, gdy spełniony jest warunek  
ΣSmm ≤≤≤≤ 0,1×D1. 

gdzie: 
 Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 
 D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny 

W przeciwnym wypadku należy wykonać pełny zakres obliczeń. 

VI.3.3.2.3 Wymagany zakres obliczeń opadu pyłu 

Skrócony zakres obliczeń opadu pyłu ma miejsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące 
warunki (w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów): 

ΣEfe  ≤≤≤≤ 0,0667/n × Σhe
3,15 [mg/s], oraz 
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- roczna emisja pyłu ≤≤≤≤ 10 000 Mg, 
- emisja kadmu nie przekracza 0,005 % łącznej wartości emisji pyłu, 
- emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % łącznej wartości emisji pyłu. 

Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, to należy wykonać obliczenia opadu substancji 
pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych 
w celu sprawdzenia warunku: 

Op ≤≤≤≤ Dp - Rp 

gdzie:  
 Dp – wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 
 Rp – tło opadu substancji pyłowej 

Dla zakładu kryterium opadu pyłu przedstawia się następująco: 
Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     52,1 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14  < 52,1  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,442  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

VI.3.3.2.4 Szorstkość terenu 

Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu ma m.in. wpływ element topograficzny zwany 
aerodynamiczną szorstkością terenu. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (z0) 
uzależniony jest od typu pokrycia terenu oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól). 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego przyjęto dla pól 
uprawnych, równy z0 = 0,035 m 

VI.3.3.2.5 Zakres obliczeń, stężenia maksymalne i zasięg ich występowania.  

W poniższej tabeli zestawiono obliczone maksymalne stężenia w powietrzu jakie wystąpią 
w wyniku emisji, odległość ich występowania od emitora oraz wymagany zakres obliczeń. 

Tabela 15 Stężenia maksymalne i wymagany zakres obliczeń: 

Substancja Smm[µg/m3] 0.1*D1 µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci 

receptorów 

Ocena 

pył PM-10 3056 280 TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 625 350 TAK Smm > D1 

tlenki azotu jako NO2 94465 200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 97750 30000 TAK Smm > D1 

amoniak 998 400 TAK Smm > D1 

benzen 1133 30 TAK Smm > D1 

czterochloroetylen 0,3003 600 - Smm < 0.1*D1 

fenol 1,104 20 - Smm < 0.1*D1 

fluor 1,238 30 - Smm < 0.1*D1 

formaldehyd 0,000887 50 - Smm < 0.1*D1 

ksylen 58,5 100 TAK 0.1*D1< Smm <D1 
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kwas siarkowy (VI) 0,2671 200 - Smm < 0.1*D1 

chlorowodór 4,54 200 - Smm < 0.1*D1 

nikiel 0,0000323 0,23 - Smm < 0.1*D1 

ołów 2,190 5 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

toluen 9,34 100 - Smm < 0.1*D1 

metyloetyloketon 45,4 300 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory aromatyczne 15864 1000 TAK Smm > D1 

cynk i jego związki 0,001946 50 - Smm < 0.1*D1 

alkohol izobutylowy 0,0572 300 - Smm < 0.1*D1 

etylobenzen 22,53 500 - Smm < 0.1*D1 

kumen 0,0450 50 - Smm < 0.1*D1 

metyloizobutyloketon 29,70 50 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

mezytylen 0,2246 100 - Smm < 0.1*D1 

octan etylu 7,83 100 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 57969 3000 TAK Smm > D1 

W odległości do 30 × Xmm = 30 × 149,6 [m] = 4488 m obszary o zaostrzonych normach nie 

występują, dlatego nie wykonywano dodatkowych obliczeń dla zaostrzonych norm. 

W zasięgu 10 × h = 10 × 10 m = 100 m, nie występują budynki mieszkalne w tym również 

wyższe niż parterowe, więc nie jest wymagane wykonywanie obliczeń maksymalnych stężeń 

substancji w powietrzu powyżej poziomu terenu. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku 

nr 9. W dalszym toku przeprowadzono obliczenia pyłu zawieszonego w sieci receptorów. 

VI.3.3.2.6 Wyniki obliczeń 

Obliczenia stężeń 1 godzinnych, częstości przekroczeń oraz stężeń średniorocznych wykonano 
za pomocą programu „OPERAT-FB" dla Windows wersja 6.1.8/2012 w siatce receptorów na 
poziomie terenu 900x 700 m, co 20 m. Wartości stężeń, nie wykazują przekroczeń. Uzyskane 
maksymalne wyniki przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  

Nazwa zanieczyszczenia 
Maksym. częstość przekroczeń D1, % 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen - - - 0,00   <  0,2   

metyloetyloketon - - - 0,00   <  0,2   

pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2   

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2   

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2   

metyloizobutyloketon - - - 0,00   <  0,2   

amoniak - - - 0,00   <  0,2   

benzen - - - 0,00   <  0,2   

ołów - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory aromatyczne - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory alifatyczne - - - 0,00   <  0,2   
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Nazwa zanieczyszczenia 
Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen      460        260       0        1,9211    < 9 

metyloetyloketon      460        260       0        1,4903    < 23,4 

pył PM-10      220        180       0        0,3817    < 20 

dwutlenek siarki      420        200       0        1,0779    < 16 

tlenki azotu jako NO2      220        180       0        5,7578    < 28 

tlenek węgla      380        200       0        3,2600  

metyloizobutyloketon      460        260       0        0,9748    < 3,42 

amoniak      380        260       0        0,1586    < 45 

benzen      380        200       0        0,0403    < 4,5 

ołów      380        200       0        0,0002    < 0,45 

węglowodory aromatyczne      380        200       0        0,5615    < 38,7 

węglowodory alifatyczne      440        260       0        2,8540    < 900 

Wszystkie wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. 

VI.3.3.2.7 Opad pyłu  

Nie zachodzi potrzeba obliczania opadu pyłu. 

VI.3.3.2.8 Graficzne przedstawienie wyników 

Graficznie za pomocą izolinii przedstawiono wyniki obliczeń (stężenia średnioroczne) w siatce 
obliczeniowej na poziome terenu w zasięgu 10*h od emitorów w załączniku 9 

VI.3.3.2.9 Wnioski  

Według art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 
prawny. Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja 
zanieczyszczeń z  instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani 
wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym 
obciążeniu pracy urządzeń. 

VI.3.4 Zagrożenie awarią przemysłową 

VI.3.4.1 Regulacje prawne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) w miejsce nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wprowadziła pojęcie 
awarii przemysłowej. Przy czym pod pojęciem awarii należy rozumieć zdarzenia np. pożar, 
eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 
ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535), zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 
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VI.3.4.2 Potencjalne awarie na terenie zakładu 

Źródła potencjalnych awarii: 

1. Zbiorniki na olej opałowy zakładowych kotłowni zlokalizowane w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
2. Magazyn farb, lakierów i rozcieńczalników – wydzielone pomieszczenie w części 
południowo-wschodniej budynku powlekania, wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów. Pomieszczenie wentylowane z użyciem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Magazyn substancji chemicznych używanych do fosforanowania – wydzielone 
pomieszczenie w części północno-zachodniej wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów.  
4. Procesy powlekania 
5. Procesy fosforanowania 

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia awarii na terenie zakładu należy: 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia i instalacje technologiczne; 

� dokonywać na bieżąco przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji technologicznych; 

VI.3.5 Szata roślinna 

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe 
rolnicze. Działki przeznaczone pod inwestycję są już zabudowane, lub utwardzone. 
Z uwagi na brak zadrzewień na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jej realizacja nie 
spowoduje ubytków w świecie roślinnym.  

VI.3.6 Fauna 

Na rozpatrywanym terenie poza ptactwem charakterystycznym dla obszarów zurbanizowanych, 
oraz nornicami i kretami, nie występują żadne cenne gatunki zwierząt. Na etapie 
funkcjonowania oddziaływanie Zakładu na faunę nie będzie miało miejsca. 

VI.3.7 Wpływ planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 

Teren inwestycja nie należy do obszarze europejskiej sieci Natura 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary ”Dolina Drwęcy” 
specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 4 km w linii 
prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

VI.3.8 Odpady 

Wytwarzanie odpadów  

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
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zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami jest objęty decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2009 r. znak ŚG.I.mc.760-1/42/08 
pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 28 stycznia 2018r. 
Decyzja określa między innymi dopuszczone do wytwarzania odpady niebezpieczne, miejsca ich 
tymczasowego magazynowania. Warunki pozwolenia nie uwzględniają stanu rzeczywistego tak 
pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. W wyniku działalności zakładu powstają 
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Całkowite wyeliminowanie wytwarzania odpadów jest niemożliwe. GOTEC sp. z o.o dla 
instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych 
procesów produkcyjnych:  

- przyjęcie surowców (dostawcy zewnętrzni)  
- odtłuszczanie  
- piaskowanie  
- fosforanowanie  
- pokrywanie  
- pakowanie i oznakowanie  
- wysyłka produktów  
- substancje pokrywające  

W każdej z tych procedur przywiązuje się wagę do utrzymania na poszczególnych odcinkach 
procesu produkcyjnego czystości i porządku. Poza tym istotną kwestią jest optymalizacja 
poszczególnych czynności pod kątem zużycia surowców np. ustalenie i ścisłe przestrzeganie 
uzyskania odpowiedniej grubości warstwy pokrywającej w powlekaniu elementów. Ponadto 
prowadzi się destylację zużytych rozpuszczalników przez co możliwe jest ponowne ich użycie w 
produkcji. W procesie fosforanowania celem zmniejszenia zawartości wody w szlamach zużytej 
kąpieli fosforanowo- wapniowo-cynkowej stosuje się prasy filtracyjne.  
W zakładzie nie prowadzi się odzysku żadnego z wytwarzanych odpadów. Gospodarowanie 
odpadami polega na ich selektywnym magazynowaniu i przekazywaniu podmiotom 
uprawnionym do ich odbioru i dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Wobec tego w 
interesie zakładu leży ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ponieważ powoduje 
zmniejszenie kosztów produkcji. 
Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
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na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Są to wypracowane praktyki postępowanie z odpadami stosowanymi przez Zakład 
i pozytywnie oceniane przez kontrole zewnętrzne np. WIOŚ. W związku z tym powinno się 
zapewnić: 

1. selektywne, bezpieczne dla środowiska magazynowanie, 
2. magazynowanie w pełnej izolacji  od środowiska ze względu na charakter odpadów, 
3. ostateczne odebranie przez uprawnionego odbiorcę, dającego gwarancje zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  

Oprócz rozwiązań technicznych zapewniających tymczasowe bezpieczne magazynowanie 
odpadów na terenie Zakładu, monitorowanie ich wytwarzania i postępowania z nimi wymuszają 
przepisy ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia ewidencji, kart przekazania oraz tworzenia 
zestawień zbiorczych. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami 
powinno znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia 
zintegrowanego.  

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  

Poniżej w tabeli zestawiono przewidywane rodzaje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
i miejsca ich powstawania oraz zalecany sposób magazynowania  

Tabela 17 Wytwarzane odpady niebezpieczne 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Źródło powstawania Sposób magazynowania 

Sole i roztwory 
zawierające metale 
ciężkie 

06 03 13* 
Zużyte kąpiele oparte na bazie kwasu 
heksafluorocyrkonowego używana do 
fosforanowania metali, zużyte kąpiele 
soli chromowych używane do 
rozjaśniania i utrwalania powłok. 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
cynkowania na bazie wodorotlenku 
sodu i tlenków cynku do 
fosforanowania cynkowego 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
niklowania na bazie wodorotlenku sodu 
siarczanu niklu  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Kwasy trawiące 11 01 05* Zużyte kwaśne roztworów nisko 
stężonych kwasów siarkowego, solnego 
azotowego używanych w aktywacji 
neutralizacji, rozjaśnianiu w procesach 
przygotowawczych.  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową.  Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji odbiorcy uprawnionemu 
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Alkalia trawiące  11 01 07* Zużyte kąpiele alkalicznych roztworów 
używanych do odtłuszczania metali w 
procesie przygotowawczym przed 
fosforanowaniem lub\ i nałożeniem 
warstw metali ochronnych 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Osady i szlamy 
z fosforanowania  

11 01 08* Zużyta kąpiel fosforanowo –wapniowo-
cynkowa o odczynie kwaśnym oraz 
szlam z prasy filtracyjnej o odczynie 
kwaśnym pochodzące z procesu 
fosforanowania. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Opakowania zawie-
rające pozostałości 
substancji niebez-
piecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

15 01 10* Magazyn surowców.  W kontenerze w izolacji od 
środowiska  

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania, 
ubrania ochronne   

15 02 02* Przede wszystkim w czasie procesów 
odtłuszczania fosforanowania i 
powlekania. Maty filtracyjne  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Baterie i akumulatory 16 06 01* Używane w maszynach, urządzeniach i 
sprzęcie stanowiącym wyposażenie 
instalacji  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Zużyte urządzenia 
zawierające niebez-
pieczne elementy 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
12 (źródła światła) 

16 02 13*  Wyposażenie rozbudowanych nowych 
hal i pomieszczeń produkcyjnych oraz 
pomieszczeń biurowych. 

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Szlamy zawierające 
substancje 
niebezpieczne z 
innego niż biolo-
giczne oczyszczanie 
ścieków 
przemysłowych. 

19 08 13* Wytrącane osady w czasie 
oczyszczania ścieków popłucznych z 
fosforanowania i linii cynkowo-
niklowej. Zawierają wodorotlenki 
glinu, żelaza, cynku, niklu, chromu, 
sole siarczanowe, azotowe i 
fosforanowe. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową. Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji uprawnionemu odbiorcy.   
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Tabela 18 przewidywane ilości wytwarzanych odpadów  

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów Mg/r 
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 06 03 13* 15 
Kwasy trawiące 11 01 05* 150 
Alkalia trawiące  11 01 07* 150 
Osady i szlamy z fosforanowania  11 01 08* 200 
Inne chlorwocoorganiczne rozpuszczalniki 
i mieszaniny rozpuszczalników  

14 06 02* 45 

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  14 06 03* 135  
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

15 01 10* 2 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
ubrania ochronne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach)   

15 02 02* 360 

Baterie i akumulatory  16 06 01* 0,005 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła 
światła) 

16 02 13*  0,45 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 
niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

19 08 13* 1250 

Również ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie ulegną wzrostowi. Są to 
odpady nie wymagające szczególnych zabezpieczeń dotyczących wyizolowania od środowiska. 
Dotychczas w Zakładzie były one magazynowane w sposób selektywny w wydzielonych 
miejscach.  

Tabela 19 Odpady inne niż niebezpieczne  

Rodzaj odpadu Kod Miejsce powstawania Ilość odpadów w Mg/r 

Odpady z odtłuszczania 
inne niż wymienione w 
11 01 13 

11 01 14 Zużyta kąpiel odtłuszczającą o 
odczynie alkalicznym używana 
w procesie fosforanowania. 

160 

Odpady z piłowania 
żelaza i jego stopów  

12 01 01  Wykańczanie produktów  25 

Cząstki i pyły żelaza 
oraz jego stopów 

12 01 02  Proces piaskowania (zużyty śrut 
metalowy) 

1000 

Opakowania z papieru i 
tektury   

15 01 01 Magazyn surowców i wyrobów  180 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

15 01 02  Magazyn surowców i wyrobów  90 

Opakowania z metali  15 01 04  Magazyn surowców i wyrobów  300 

Odpadowe tonery 
drukarskie  

16 02 16 Pomieszczenia biurowe  0,01 

Nieorganiczne odpady 
inne niż wymienione w 
16 03 03 i 16 03 80 

16 03 04  Linia produkcyjna – Partie 
produktów nieodpowiadające 
wymaganiom 

100 

 

  



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

59 

VI.3.9 Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

VI.3.10 Dobra materialne i dobra kultury 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia, nie występują 
obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym 
przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze 
względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i 
kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

VI.4 Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakład. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 

VII UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

VII.1 Uzasadnienie wyboru wariantu 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, zachowania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 
Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, kierowano się następującymi 
przesłankami: dogodna lokalizacja na terenie istniejącego zakładu, oddziaływanie 
przedsięwzięcia zostanie zamknięte w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 
W rozważaniach odstąpiono od wariantu II, Wariant, ten mimo iż teoretycznie umożliwia 
osiągnięcie podobnogo stopnia redukcji lotnych związków organicznych, charakteryzuje się 
mniejszą niezawodnością. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego wariantu. 
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VII.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i 

siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

VII.2.1.1 Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

VII.2.1.1.1 Etap budowy 

Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

VII.2.1.1.2 Etap eksploatacji 

Rozpatrując ten aspekt oddziaływania zakładu na środowisko należy podzielić je na dwie 
kategorie: 

� zagrożenie obsługi; 
� zagrożenia zdrowia osób trzecich (nie związanych z zakładem). 

Taki podział wynika z obowiązujących aktów prawnych regulujących całokształt zagadnień 
ochrony zdrowia i środowiska. Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, na które składają się głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od 
charakteru kontaktu z w/w związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne 
dotyczą dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami 
ochrony powietrza i zagrożenia ludności. 

VII.2.2 Wpływ inwestycji na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 
i powietrze 

W ramach inwestycji na terenie niezagospodarowanym, nie przewiduje się wycinki drzew czy 
krzewów. Zakład Gotec Polska Sp. z o.o. dba o otoczenie budynków, pobliskich terenów, na 
działkach należących do firmy sukcesywnie są sadzone rośliny. Obszar zakładu utrzymywany 
jest w czystości i porządku. Oddziaływanie na biocenozę lądową ograniczy się do terenu 
zakładu. Źródłem zagrożenia dla przyrody jest nie tylko bezpośrednie oddziaływanie, ale także 
oddziaływanie pośrednie, jak skażenie wód i gleby lub zanieczyszczenie powietrza. Dlatego 
całość działań minimalizujących wpływ człowieka na środowisko podejmowanych w innych 
obszarach powinna także uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony stanowisk roślin i zwierząt. 
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Przedsięwzięcie nie będzie miało również żadnego wpływu na utratę korzyści ekologicznych, 
jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk, ponieważ inwestycja dotyczy istniejącego 
terenu zakładu. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone 
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy”. Obszar ten oddalony jest o około 4,5 km w linii prostej od 
planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajdują się specjalne obszary ochrony 
siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 8km oraz obszar ”Dolina Drwęcy” - 
położony w odległości ok. 5 km. W odległości ok. 7,0 km położony jest specjalny obszar 
ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska” 

Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, 
na którym nie występują gatunki grzybów podlegających ochronie, nie występują obszary 
wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub 
leśne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Podsumowanie: 

Ze względu na tak znaczną odległość miejscowości Jastrzębie od obszarów chronionych, 

planowane przedsięwzięcie nie będzie w  oddziaływało na przyrodę tych obszarów. 

VII.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu  

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane na paletach i w specjalnych pojemnikach w granicach 
działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 
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VII.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy objęty 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków oraz dobra materialne 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede 
wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na niską emisję do środowiska substancji 
zanieczyszczających oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowi dla nich 
zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne, z uwagi na niewielki, minimalny zasięg 
oddziaływania zamykający się w granicach władania terenem przez inwestora. Wszelkie 
przekształcenia odbywać się będą jedynie w ramach działek, do której Inwestor posiada tytuł 
prawny i nie będą oddziaływać na dobra materialne osób trzecich. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 

zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 

VIII OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

VIII.1  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody: 
• indukcyjno-opisową; 
• modelowania matematycznego; 
• analogii środowiskowych. 

Do oceny wpływu emisji z zakładu wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB 
dla Windows Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującą metodyką. Algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie modelowania 
poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych meteorologicznych, 
metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, sposobu obliczania 
stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu dopuszczalnego lub 
wartości odniesienia). 
Przeprowadzone obliczenia uwzględniają metodykę referencyjną. Według tej metodyki, stężenie 
uśrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z tłem nie może przekraczać dopuszczalnego 
poziomu odniesienia w sposób bezwarunkowy, zaś stężenie 1-godzinne może być dowolnie duże 
ale nie może występować częściej niż przez 0,2% (0.274% dla SO2) czasu w roku. Jest to 
równoważne warunkowi, w którym percentyl 99,8 (99.726 dla SO2) stężenia nie może być 
większy od wartości odniesienia dla 1 godziny. 
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Model cyfrowy symulujący pole akustyczne generowane w wyniku działalności analizowanego 
zespołu źródeł hałasu sporządzono w oparciu o program komputerowy LEQ PROFESSIONAL 
(wersja 6.x.), którego opis i algorytm obliczeniowy zawiera instrukcja ITB nr 338/96 a w części 
dotyczącej wpływu otoczenia na rozchodzące się fale akustyczne, norma PN ISO 9613. 

VIII.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w art. 63 precyzuje, jakie oddziaływania na środowisko 
mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podczas eksploatacji instalacji po jej 
uruchomieniu, a wynikające z pracy instalacji, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji 
zanieczyszczeń i energii. W przypadku analizowanej instalacji - zakładu dotyczy to emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ścieków popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy 
urządzeń. 

a) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia.  

Na etapie budowy nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko - będą to oddziaływania 
typowe i nieuniknione ze względu na samą istotę procesu inwestycyjnego, jak lokalne 
przekształcenia powierzchni ziemi, nagromadzenie odpadów budowlanych i okresowe 
uciążliwości związane z transportem materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi.  

Tabela 20 Charakter potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia wynikających z jego istnienia  

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 

PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe                
2 Wody podziemne  x  x  x          
3 Jakość powietrza  x   x   x        
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
 x   x   x        

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz  x  x  x x x        
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie   x x  x  x        
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi   x             
12 Zatrudnienie             x   
13 Dobra materialne i kulturalne                

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

 x  x  x  x        

15 Powierzchnia ziemi  x  x  x  x        
16 Dobra materialne, zabytki                 

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne, O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  „ x „ - oddziaływanie występuje „  „  - brak oddziaływania 
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b) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska.  

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów środowiska. 

c) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.  

Tabela 21 Charakter potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wynikających z emisji 
zanieczyszczeń do środowiska   

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 
PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe   x             
2 Wody podziemne        x        
3 Jakość powietrza          x    x  
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
               

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz                
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie                
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi                
12 Zatrudnienie              x  
13 Dobra materialne i 

kulturalne 
               

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

  x  x           

15 Powierzchnia ziemi  x   x x  x        
16 Dobra materialne, zabytki 

kultury 
               

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne,  
O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  
 „ x „ - oddziaływanie występuje 
„  „  - brak oddziaływania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że inwestycja wpłynie w sposób nieznaczny na stan środowiska oraz zdrowie 

ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Wpływ przedsięwzięcia na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą w odniesieniu do 
jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał 
charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Obecny i przyszły sposób 
korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego nie jest narażony na 
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negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej 
wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości 
sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w związku z eksploatacją 
instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. Zarówno na etapie realizacji i 
eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie 
uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej. Wobec pozytywnego lub 
neutralnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne wymienione powyżej elementy 
środowiska nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

 

Rysunek 9 Widok na teren zakładu od strony południowej 

IX PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM NA CELE 
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Z punktu widzenia kontroli potencjalnego oddziaływania na środowisko działalności 
prowadzonej na terenie zakładu GOTEC POLSKA spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu, 
spełnienia wymogów obowiązujących przepisów oraz sposobach oceny wielkości emisji, 
proponuje się uznać za niezbędne prowadzenie monitoringu w zakresie: 

• ewidencjonowania ilości pobieranej wody z wodociągu gminnego, 
• ilości zużywanej energii elektrycznej, 
• ilości zużytych paliw, 
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• szczelności zbiorników, 
• stanu technicznego i szczelności kanalizacji sanitarnej  

• ewidencji ilościowej i jakościowej wytworzonych, magazynowanych, wywożonych 
i przekazywanych odpadów. Ewidencja winna obejmować sposoby gospodarowania 
odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Ewidencję 
wytwarzanych odpadów należy prowadzić w oparciu o dokumenty: 

- karty ewidencji odpadów, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, 
- karty przekazania odpadu 

• ilości i rodzaju wszystkich zdarzeń wpływających na normalne prowadzenie działalności, 
które mogą stworzyć zagrożenie środowiska. 

• proponuje się ewidencjonowanie wielkości emisji wszystkich substancji emitowanych 
z terenu zakładu w zakresie wymaganym do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
tj. według art. 287 Prawa ochrony środowiska. Do tej ewidencji należy zastosować wzory 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 816). 

Nie zachodzi potrzeba monitorowania wpływu instalacji na zasoby faunistyczno - florystyczne 
w miejscowości Jastrzębie. 
Zaproponowany w raporcie monitoring jest w pełni wystarczający dla analizowanego 

przedsięwzięcia. 

X PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

Z uwagi na specyfikę produkcji instalacja powlekania GOTEC Polska sp. z o.o w Jastrzębiu 
stosuje i wykorzystuje takie substancje jak rozpuszczalniki organiczne i nie ma możliwości 
zastąpienia ich innymi substancjami. Tym nie mniej zarówno ich ilość znajdująca się w 
Zakładzie oraz właściwie prowadzenie procesu produkcyjnego powoduje iż potencjalne 
zagrożenia są niewielkie. 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

Stosowanie nowoczesnych urządzeń, których praca jest bardziej niezawodna i energooszczędna 
jest podstawą planowanego zwiększenia wydajności instalacji. 

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

Planowana inwestycja, charakteryzuje się nowoczesnością oraz ekonomicznością, również w 
zakresie zużyć surowców i materiałów pomocniczych. Przewidziano taki obieg wody, który w 
maksymalny możliwy sposób ograniczy jej zużycie. 
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- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

W efekcie zastosowania planowanych rozwiązań nastąpi zwiększenie produkcji przy braku lub 
nieznacznym zwiększeniu ilości powstających odpadów. Ponadto dzięki zastosowaniu instalacji 
redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie prowadzony w niej odzysk 
rozpuszczalników, które będą mogły być następnie zastosowane w innych instalacjach.  

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

Inwestycja charakteryzuje się niewielkim stopniem oddziaływania na środowisko naturalne. 
Hałas powodowany przez pracę instalacji nie wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej. Wielkość emisji do powietrza będzie w wysokim 
stopniu ograniczona poprzez zastosowanie instalacji do redukcji LZO, która jest głównym 
elementem planowanych inwestycji. 

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

Technologia która będzie zastosowana jest nowoczesna, zarówno w zakresie zastosowanych 
materiałów, jak i rozwiązań technicznych, tym niemniej została już powodzeniem zastosowana 
w Europie.  

- postęp naukowo-techniczny.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych stanowi instalację wyjątkowo 
nowoczesną, której szczegółowe rozwiązania techniczne są chronione patentami przed 
możliwością poznania przez konkurencję. W instalacji firmy AWS wykorzystane zostaną 
nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w wielu instalacjach w Niemczech i Austrii. 

Biorąc, zatem pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, iż realizowana inwestycja, spełnia 

wszelkie wymagania stawiane nowo uruchamianym instalacjom. 

XI  WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

XII ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
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obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem i realizacją 
przedsięwzięć - nowej inwestycji. Jest to związane z zapewnieniem akceptacji społeczeństwa dla 
planowanego przedsięwzięcia. W tym celu można wykorzystywać różne sposoby, np. informacje 
dostarczane podczas indywidualnych rozmów z sąsiadami, informacje przekazywane na piśmie. 
Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności od adresatów. 
Z informacją należy docierać do wszystkich mieszkańców. W sensie teoretycznym termin 
„społeczny udział w projekcie” oznacza proces, w którym społeczność lokalna aktywnie 
uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy i kształtu projektu, jego lokalizacji 
oraz ocenie wpływu na środowisko. Zakłada się więc, iż docelowo ostateczna decyzja o 
warunkach realizacji projektu powinna być wynikiem współpracy inwestora, władz 
samorządowych i społeczności lokalnej. Zakres udziału i forma zaangażowania społeczeństwa w 
dany projekt mogą być bardzo zróżnicowane. Sposób wyrażania opinii społeczeństwa na temat 
projektu często bywa spontaniczny, np. manifestacja przeciwników lub zwolenników projektu, 
petycja obywateli skierowana do władz różnego szczebla, listy protestacyjne w sprawie budowy 
określonej inwestycji etc. Zasięganie opinii społeczeństwa ma na celu wymianę zdań „bez 
skutków prawnych”. Zasadniczym powodem przeprowadzania konsultacji społecznych jest 
zagwarantowanie „otwartości” procesu decyzyjnego i zaangażowanie w ten proces obywateli. 
Począwszy od dyskusji nad celowością powstania inwestycji, poprzez omówienie i wybór 
jednego z wariantów projektu, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji administracyjnej, 
istnieje wiele różnorodnych metod i technik (formalnych i nieformalnych) na zagwarantowanie 
udziału mieszkańców w projekcie. Celem nadrzędnym jest zrealizowanie inwestycji 
odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej. 

Konstruktywny dialog z opinią publiczną wymaga podjęcia następujących działań: 
• dostarczenia wyczerpującej informacji zainteresowanym osobom i grupom społecznym,  
• stworzenia praktycznych możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi,  
• zasięgania opinii społecznych przy pomocy badań sondażowych, 
• wyjaśniania deklarowanych obaw i zgłaszanych wątpliwości, 
• ujawnienia faktycznych zagrożeń związanych z inwestycją, 
• uwzględniania zgłaszanych propozycji i rozwiązań. 
W sensie praktycznym konsultowanie oznacza umiejętne wykorzystanie narzędzi komunikacji 
społecznej w celu uzyskania zrozumienia i akceptacji dla podejmowanych przez organy 
samorządowe decyzji. Jednym ze sposobów przekonywania mogłoby być udowodnienie na 
przykładach już działających obiektów, że ich uciążliwość nie jest tak duża, jak to sobie ludzie 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

69 

wyobrażają. Jakiegokolwiek ryzyka nie da się wyeliminować, ale trzeba mieć zawsze na uwadze 
jego minimalizację. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

XIII  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Realizowane zadanie nie będzie dotyczyło najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, 
czy regionie kujawsko-pomorskim. Inwestycja położona jest poza granicami istniejącego 
obszaru Natura 2000, planowanych obszarów zarówno tworzonych dla ochrony ptaków, jak 
i ochrony siedlisk, rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego, użytku ekologicznego, zespołu 
przyrodniczo- krajobrazowego, czy w pobliżu pomników przyrody. 

Inwestycja polegająca na rozbudowie instalacji należącej do GOTEC POLSKA spółka z o. o., 
Zakład w Jastrzębiu gmina Bartniczka będzie oddalona o. ok. 3,8 km od specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk ”Dolina Drwęcy” oraz o około 4 km w linii prostej od obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6 km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Nie będzie wywierać wpływu na ochronę ptaków, nie pogorszy istniejącego środowiska ich 
bytowania i rozrodu. Nie jest to rodzaj inwestycji wymieniony w zagrożeniach Standardowego 
Formularza Danych dla tego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do naruszenia dobrego stanu ekologicznego doliny 
i nie wpłynie na pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których 
ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. 

Dlatego też, ze względu na lokalizację zakładu do poza obszarem Natura 2000, a także poza 
cennymi przyrodniczo okazami przyrody nie przewiduje się działań kompensacyjnych. 
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XIVPOZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 , poz. 1055) instalacja do 
powierzchniowej obróbki substancji wymaga pozwolenia zintegrowanego (ust. 2 pkt. 6, ppkt 9). 
Na prowadzenie instalacji – zakład posiada pozwolenie zintegrowane udzielone przez Wojewodę 
Kujawsko – Pomorskiego decyzją z dnia 25.10.2006 r. znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06 
zmienione decyzją znak ŚG.I.ak.760-1/25/09, z terminem ważności do dnia 31 października 
2016 roku. Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu 
aktualnego pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej 
instalacji winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

XV TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przyjęcie wskaźników literaturowych do teoretycznej oceny wpływu  na czystość powietrza jest 
pewnym założeniem upraszczającym, którego zasadność mogą tylko zweryfikować badania 
czystości powietrza. Przyjęcie do oceny wpływu instalacji na środowisko pewnych modeli 
matematycznych wprowadza dalsze uproszczenia, co odbija się na dokładności wyników. 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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XVI STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu 
wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, sporządzony na 
etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców. Gotec stanowi 
największego pracodawcę na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
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fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Powstanie hala produkcyjna budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. 
Wymiary wewnętrzne budynku wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. 
Ściany będą wykonane z pustaków z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych detale będą odważane i wsypywane do bębnów. 
Każdy detal będzie nadzorowany komputerowo. Na detalach aluminiowych i na detalach 
wulkanizowanych  tworzona będzie właściwa powłoka z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) lub proces fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy 
te prowadzone będą zgodnie z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą 
płukane w płuczkach kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki 
fosforanowej następuje podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym 
obiegiem gorącego powietrza w odpowiednio dobranym czasie.  
 

Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 
 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
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alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
 
Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  
 
Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2011 wyniosło: 4 927 786 Kw/h 

Zużycie surowców i materiałów: 

Zużycie środków łączących w roku 2011 wyniosło 349,1 Mg, natomiast zużycie 
rozpuszczalników wyniosło 266,532 Mg.  

Masa fosforanowanych części w roku 2010 wyniosła 3 121 281[kg]. Natomiast masa pokrytych 
części wyniosła 9 363 843[kg]. 

Docelowo planowany jest ponad trzykrotny wzrost zużycia surowców i materiałów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie w zakładzie ulegnie zwiększeniu do 525 osób.  
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Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Zakład położony jest na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. 
rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m.  

Geologia 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi.  

Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste i 
średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 
0,00010¸0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
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kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy.  

Gleby 

W rejonie Zakładu występują gleby brunatne i płowe rozmieszczone na przeważającej części 
gminy. Są to gleby należące do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są 
przez grunty słabsze – klasy V i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie 
gleby bielicoziemne. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 

Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących.  
 
Obszary Natura 2000 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 
4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 

Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji i Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – pomorskim obszar 
chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia obszary 
NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody 
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 
zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 
 

Opis analizowanych wariantów 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale II.2. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych urządzeń 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Za racjonalny wariant alternatywny należy 
uznać budowę instalacji wykorzystującej katalityczne dopalanie, czyli zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko  

Środowisko abiotyczne 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko abiotyczne będzie miało miejsce 
głównie na etapie inwestycyjnym. Ze względu na to, że instalacje będą zlokalizowane na 
przekształconym już wcześniej terenie należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. nie wystąpi 
znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko abiotyczne. 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Odpady 

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
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i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami powinno 
znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.  

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.  

Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Źródłem hałasu emitowanego z terenu przedmiotowego obiektu do środowiska jest praca 
maszyn, urządzeń oraz wentylatorów powodująca emisję energii akustycznej do otoczenia. 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – budynku 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 
Ocena klimatu akustycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż inwestycja nie 
spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.  
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Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

Podczas budowy zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia 
pochodzące z: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, terenów składowych, 
prowadzenia robot ziemnych, przewozu i składowania materiałów budowlanych. 
Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 
Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 
W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. 
Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja zanieczyszczeń 
z instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani wartości odniesienia 
substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym obciążeniu pracy 
urządzeń. 

Zagrożenie awarią przemysłową 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 

Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

Dobra materialne i dobra kultury 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą 
odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też 
zagrożone dobra materialne. 

Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakładu. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 
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Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 
Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

Etap budowy 
Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, na które składają się 
głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od charakteru kontaktu z w/w 
związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne dotyczą dopuszczalnych 
stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami ochrony powietrza i 
zagrożenia ludności. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi. 

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane w granicach działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy. 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. 
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W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 
zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 
 

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko  

W przypadku analizowanej instalacji dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków 
popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Obecny i przyszły sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego 
nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje 
dodatkowej wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje 
pogorszenia jakości sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w 
związku z eksploatacją instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. 
Zarówno na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni 
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny.  

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
Spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba 
wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. 

 
Porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej, 
- postęp naukowo-techniczny.  
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o.o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

Pozwolenie zintegrowane 

Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu aktualnego 
pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej instalacji 
winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
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wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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I Wprowadzenie 

I.1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład 
w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, 
sporządzony na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397) zaliczane jest zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 do 
inwestycji, dla której raport jest wymagany obligatoryjnie. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), 
planowaną inwestycję ze względu na rodzaj stosowanych technologii można określić, jako (§ 2 
ust. 2): 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na 

rozbudowie przedsięwzięć zrealizowanych wymienionych w § 2.  ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, 

osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone” 

Instalację należącą do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu należy zaklasyfikować, jako 

instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu 

rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok 

(§ 2 ust. 1 punkt 16). Planowana rozbudowa spowoduje zwiększenie zużycia rozpuszczalników 

od obecnego zużycia wynoszącego 267 Mg/rok do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. Ponieważ 

próg, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia wynosi 200 Mg/rok to planowaną 

rozbudowę należy zaklasyfikować, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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I.2 Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również 
w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na: 
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–d; 

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, 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska; 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

12) 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; 
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13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru;  

15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 
napotkano, opracowując raport; 

16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 

17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

I.3 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

I.3.1 Materiały źródłowe 

1. Wytyczne obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, MAGTiOS, 
Warszawa 1981 / 83; 

2. S. Chruściel, M. Nowicki “Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery”; 

3. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku IOŚ, Warszawa 1988 r.; 

4. Metody pomiarowe hałasu zewnętrznego w środowisku, PIOS, Warszawa 1992 roku; 

5. Instrukcja Nr 338 “Metoda określenia uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz 
z programem komputerowym “ ITB, Warszaw 1991 r.; 

6. Radosław J. Kucharski, Marek Kraszewski, Andrzej Kurpiewski, ”Obliczeniowe metody 
oceny klimatu akustycznego w środowisku”, Wydawnictwo Geologiczne Warszawa, 1988 

7. E. Szulc „Diagnoza stanu i uwarunkowania ochrony wartości konserwatorskich” – 1999 r. 
sporządzonej przez Pracownię Architektury Krajobrazu.  

8. Natura 2000. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Środowiska (PDF i mapy) 

9. Natura 2000. http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/  

10. Opis procedury oczyszczania powietrza zużytego dla projektu 1372_GOTEC/LAMA firmy 
AWS Group 

11. Istrukcja technologiczna linii fosforanowania oraz linii galwanizerskiej cynkowo-niklowej 

12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministertwo 
Środowiska Warszawa 2008 r.,  

13. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku  

14. Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok – Bydgoszcz 2012 

15. Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Brodnicy http://starostwo-
brodnica.bip.net.pl 

16. Program ochrony środowiska powiatu brodnickiego na lata 2004-2007 

17. Pozwolenie zintegrowane dla GOTEC POLSKA sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu  

18. Ministerstwo Środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z programem działań. Warszawa, 2003. 
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I.3.2 Przepisy prawne związane z lokalizacją i projektowaniem inwestycji 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. nr25, poz.150) 
� Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159); 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243); 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.) 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r ( Dz. U. nr 137 poz. 984)  

w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8  poz. 70). 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 ), 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 z 2009 r. poz. 31) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu 
przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. nr 252, poz. 2128). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz. 1366). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U.nr 206, poz. 1291) 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

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

I.4  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców, większość okolicznych 
mieszkańców utrzymuje się z hodowli zbóż oraz zwierząt uprawnych.  Wieś położona jest około 
10 km od Brodnicy, w południowo-zachodnim rejonie gminy Bartniczka. Sołectwo Jastrzębie 
liczy 691 mieszkańców i 200 gospodarstw domowych. Gotec stanowi największego pracodawcę 
na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle gminy Bartniczka 

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Lokalizacja instalacji będącej przedmiotem wniosku nie jest konfliktowa z punktu widzenia 
zasobów przyrodniczych i kulturowych w tym ochrony zabytków. Zakład znajduje się 
w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Otwarta przestrzeń sąsiadujących obszarów 
rolniczych sprzyja dobrym warunkom przewietrzania.  
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I.5 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

I.5.1 Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych 

GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zajmuje na chwilę obecną działki nr 241/1, 
241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 238/27, 238/28, 238/30 (mapa 
ewidencyjna stanowi załącznik nr 6) . Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 37 850 m2, 
z czego 10 700 m2 przypada na budynki, a powierzchnia utwardzona stanowi 16 850 m2,.przy 
czym zieleń zajmuje powierzchnię 10 300 m2. W najbliższej perspektywie planuje się 
sukcesywne powiększanie zajmowanej powierzchni i budynków. 

I.5.2  Krótki opis GOTEC Polska sp. z o.o 

Firma GOTEC Polska sp. z o.o została utworzona w 1999 roku, produkcję rozpoczęto w  Polsce 
południowej w Komornikach Śląskich. W 2001 roku rozpoczęto budowę Zakładu w Jastrzębiu. 
Rozpoczęcie użytkowania nastąpiło 1 lutego 2002 r.  
Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

I.5.3 Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny 

Wjazd na teren działki od strony wschodniej z drogi powiatowej Stare Świerczyny – Jastrzębie. 
Obecny stan zagospodarowania terenu zakładu przedstawia Plan sytuacyjny Zakładu (załącznik 
nr 3). Planowana inwestycja zmieni istniejący układ przestrzenny poprzez wybudowanie hali 
mieszczącej instalację do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Pozostałe zamierzenia 
tzn. zwiększenie parku maszynowego, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali 
aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej zostaną zrealizowane w istniejących 
obiektach. 
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Tabela 1. Zagospodarowanie działek 

Powierzchnia działek 37 850 m2 

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe, 
drogi, parkingi)  16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Planowany budynek instalacji do redukcji emisji lotnych 
związków organicznych  

630 m2 

Budynek instalacji do redukcji LZO. 
Budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. Wymiary wewnętrzne budynku 
wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. Ściany będą wykonane z pustaków 
z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

I.5.4 Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita pojemność wanien procesowych użytych 
w fosforanowaniu wynosić będzie 33 m3. Wydajność maksymalna linii galwanicznej wyniesie 
137 m2/h. Detale będą odważane i wsypywane do bębnów. Każdy detal będzie nadzorowany 
komputerowo. Elementy najpierw poddawane będą odtłuszczaniu. Następnie detale poddane 
będą płukaniu w płuczce kaskadowej. W dalszej kolejności będą kierowane do procesu 
aktywacji, po którym detale zostaną poddane płukaniu w płuczce kaskadowej, trzykomorowej. 
Kolejnym etapem będzie proces tworzenia właściwej powłoki z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) na detalach aluminiowych i na detalach wulkanizowanych lub proces 
fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy te prowadzone będą zgodnie 
z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą płukane w płuczkach 
kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki fosforanowej następuje 
podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym obiegiem gorącego powietrza w 
odpowiednio dobranym czasie. Po procesie suszenia detale będą wysypywane z bębna lub 
ściągane z zawieszek i układane w „giterboksach” odbiorczych. Woda używana w procesie 
fosforanowania poddawana będzie oczyszczaniu. 
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Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 

W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy związane 
z przygotowaniem powierzchni obrabianych detali, nakładaniem powłoki metalicznej oraz 
wykończeniem. Działanie automatu polega na realizacji cyklu obróbki galwanicznej wg. z góry 
zadanego programu. Automat wykonuje samoczynnie we właściwej kolejności wszystkie 
operacje przygotowawcze, zasadnicze i wykończeniowe, zapewniając obrabianym przedmiotom 
jednolitość i odpowiednią jakość osadzanej powłoki, poprzez utrzymanie wymaganych 
parametrów procesu 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Przebieg procesu technologicznego rozpoczyna się od załadowania, po czym następują dwa 
procesy suszenia, i odmuchiwanie powietrzem. Następnie przeprowadzane jest natryskiwanie i 
trzykrotnie powtarzane zdejmowanie z zawieszek. Po tym następuje proces podwójnego 
płukania i pasywowania Cr III, proces ten jest powtarzany. W kolejnym etapie następuje 
płukanie i rozjaśnianie, a w dalszej kolejności odtłuszczanie chemiczne. Po tym przeprowadzane 
jest podwójne płukanie, podwójne trawienie i następne dwa płukania. Przed dalszymi procesami 
zachodzi neutralizowanie i kolejno trzy płukania. Proces technologiczny kończy się nakładaniem 
powłoki Zn/Ni, które jest wykonywane sześciokrotnie.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
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I.5.5 Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę dotyczy celów bytowych 
załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii cynkowo-niklowej. Będzie to 
woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5 m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Qśr.d = 18,4 m3/d (woda surowa) 

Qśr.d = 52,6 m3/d (woda zdemineralizowana) 

Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej: 11 000 MW/h 

Zużycie surowców i materiałów: 
 
zużycie środków łączących  
Chemosil 
Megum 
Cuilbond 
Thixon 
Parlock 
Halosol 

713300 kg 
350200 kg 
122600 kg 

35600 kg 
100000 kg 

455 kg 

 

zużycie surowców do fosforanowania 
Bonderite 
Chlorek Poliglinu 
Deoxidizer 
Granodine 
Kwas siarkowy 
Ridoline 
Ług Sodowy 

30 000 kg 
35 700 kg 
36 100 kg 
52 200 kg 
37 400 kg 
25 000 kg 
40 000 kg 

 

zużycie surowców do cynkowania 

Anody cynkowe 
Nikiel 
Ług sodowy 
Kwas solny 
Kwas siarkowy 
Preparaty do czyszczenia 
elektrochemicznego 
Preparaty oraz dodatki do 
pasywacji 

21 500 kg 
80 000 kg 
60 000 kg 

120 000 kg 
40 000 kg 

 
27 800 kg 

 
21 300 kg 
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I.5.6 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 

Rysunek 2 Widok na południe od Zakładu  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów zgodnie z umową zawartą 
z odpowiednią firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 
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II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 

II.1 Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

 
Rysunek 3 Lokalizacja Gotec Sp. z o.o. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Powierzchnię płaskiej równiny morenowej urozmaicają 
nieregularne, niegłębokie, podłużne obniżenia (niekiedy zatorfione) o charakterze rynien 
subglacjalnych. Tego typu formy występują na zachód, na północ i na wschód od terenu 
zajmowanego przez GOTEC POLSKA spółka z o.o Zakład w Jastrzębiu. Zakład położony jest 
na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m. 
Zbocza rynien są niekiedy dość strome. Fragment takiego zbocza, przylegający do zachodniej 
granicy omawianej lokalizacji osiąga spadki ponad 12 %, a na niewielkim odcinku granice 
terenu stanowi podcięcie erozyjne. Generalnie rozpatrywany obszar nachyla się w kierunku 
wschodnim i południowo-wschodnim.  
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II.2 Geologia i hydrogeologia 

II.2.1 Geologia 

Dla niniejszej dokumentacji  wykorzystane zostały dotychczas opracowane przeglądowe mapy 
geologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczne oraz materiały Archiwum Wierceń i 
Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. 

Informacji o budowie geologicznej w sąsiedztwie Zakładu w Jastrzębiu dostarczają 
udokumentowane otwory hydrogeologiczne wykonane w związku z planami budowy ujęcia. 
Odwiercono je do głębokości 35–55 m ppt (otw. BH 522, pg 04). 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi. W profilu otworu BH 207 (Ośrodek Zdrowia, 1962 r.) 
przypowierzchniowa seria osadów słabo przepuszczalnych osiąga miąższości około 26 m. 
Izoluje ona 3–3,5 m warstwę nawodnionych piasków drobnych, którą przewiercono w interwale 
26–29,5 mppt. Do głębokości 34 m ppt nawiercono gliny pylaste. Warstwa ta prawdopodobnie 
występuje w formie nieciągłego przewarstwienia na kontakcie dwóch różnowiekowych warstw 
osadów słabo przepuszczalnych. Na zbliżonej głębokości 28,0 – 31,7 m ppt napotkano warstwę 
osadów nawodnionych w profilu otworu MAW 1778 (1942 r.), który zlokalizowany jest w 
północnej części zabudowy mieszkaniowej Jastrzębia. W otworze tym warstwy wodonośnej nie 
przewiercono do jej spągu, a woda ustabilizowała się na głębokości 20,7 m ppt. Przy czym 
izolujące osady piaszczyste opisano jako iły plastyczne i piaszczyste. 

Natomiast odmienny profil litologiczny opisano w profilu otworu BH 206 (Jastrzębie: Szkoła, 
1978). Pod przykryciem 40 m serią glin piaszczystych i pylastych, w przedziale głębokości 
40,0–44,5 m ppt przewiercono nawodnione piaski średnioziarniste oraz piaski średnioziarniste z 
domieszką otoczaków i żwiru. Napięte zwierciadło wody ustabilizowało się 26,6 m ppt, tj. na 
rzędnej około 113,5–114 m npm. Analogiczny profil litologiczny przewiercono w otworze 
hydrogeologicznym BH 522 (Jastrzębie: Baza Maszynowa). 

Kompleks glin piaszczystych przewiercono w przedziale głębokości 0–40 m ppt, a poniżej w 
interwale 40–45 m zastoiskowe iły warwowe. Seria osadów słaboprzepuszczalnych izoluje 7,0 m 
warstwę nawodnionych piasków średnioziarnistych, które przewiercono w przedziale głębokości 
45,0–52,0 m ppt. W jej spągu nawiercono stropową część warstwy gliny piaszczystej (52–54 m 
ppt). Osady te, zgodnie z objaśnieniami do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1 :50 000, ark. 286 – Górzno, zakwalifikowano do stadiału Rogowca, stadiału Warty 
(zlodowacenie środkowopolskie). 

W spągu opisanego kompleksu osadów prawdopodobnie występuje około 10–12 m warstwa 
fluwioglacjalnych osadów piaszczysto-żwirowych związanych z transgresyjną stadiału Warty. 
Osady te prawdopodobnie uległy częściowej redukcji w odniesieniu do ich pierwotnej 
miąższości. W rejonie planowanego otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego nawiercono je w 
otworze badawczym zlokalizowanym w miejscowości Bachor. W otworze tym w spągu osadów 
fluwioglacjalnych nawiercono kolejne przewarstwienie glin piaszczystych w rejonie miejsca 
lokalizacji projektowanego otworu przewiduje się ich występowanie w interwale głębokości 
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około 80–88 m ppt. miąższość zachowanych osadów kształtuje się w przedziale około 8–12 m.  

W rejonie Jastrzębia miąższość zachowanych osadów z tego okresu kształtuje się w przedziale 
około 30–40 m. Kompleks osadowy budują piaski i żwiry z nieregularnymi przewarstwieniami 
mułków, mułków piaszczystych oraz zastoiskowych osadów ilastych akumulacji fluwialnej. Ze 
względu na warunki sedymentacji utwory te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością 
wykształcenia litologicznego oraz miąższości poszczególnych warstw osadów. 

II.2.2 Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste 
i średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 0,00010 ÷ 
0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Dokumentowany obszar według opracowania A.S. Kleczkowskiego (1990, 1991) usytuowany 
jest poza strefą wydzielonych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  Zlokalizowany jest 
również poza granicami obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000. 
Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowej (osady słabo przepuszczalne) powoduje 
ograniczenie infiltracyjnego zasilania wód gruntowych. Szczególnie w okresie wiosennym 
dominuje spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych spływających po powierzchni 
osadów słabo przepuszczalnych. 

W obrębie osadów spoistych mogą występować  międzymorenowe poziomy wód gruntowych. 
Są to poziomy występujące w lokalnych spiaszczeniach w obrębie glin zwałowych, bądź 
zawieszony na stropie osadów spoistych. Zwierciadła tych poziomów mają charakter swobodny 
lub lekko napięty. Ich wydajność zależy bezpośrednio od warunków klimatyczno-pogodowych. 
Zmiana poziomu wód gruntowych może następować od wypływów powierzchniowych po zanik. 
Generalnie spływ wód pierwszego od powierzchni poziomu wodonośnego (wody gruntowe) 
następuje w kierunku wschodnim i północno-wschodnim tj. w kierunku lokalnych cieków 
powierzchniowych stanowiących lokalną bazę drenażu dokumentowanego terenu. Nie można 
jednak wykluczyć innych lokalnych kierunków przepływów wód gruntowych, jak również ich 
zmian na przestrzeni sezonowych wahań zwierciadła wód. Najbliższe ujęcia wód podziemnych 
występują we wsi Jastrzębie, w odległości około 400-600 na południe i południowy - wschód. 

Wody użytkowego poziomu wodonośnego są izolowane od powierzchni terenu warstwą osadów 
słaboprzepuszczalnych (gliny zwałowe) osiągających miąższość 26-45 m. W praktyce należy 
uznać możliwość zanieczyszczenia tych poziomów za znikomą (współczynnik filtracji glin 
zwałowych wynosi około 1x10-9 m/h). W wyniku działalności prowadzonej na terenie zakładu 
zanieczyszczeniu mogą ulec wody pierwszego poziomu wodonośnego. Działalność prowadzona 
w wyniku projektowanej inwestycji praktycznie nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia wód 
podziemnych, a w szczególności użytkowego poziomu wodonośnego.  
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II.2.3 Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy. Ciek 
ten w odległości około 1,5 km dopływa do niewielkiego jeziora, z którego wody kierują się do 
rzeki Brynicy a następnie bezpośrednio do rzeki Drwęcy. Stanowi on lokalną bazę drenażu wód 
gruntowych jak i niewielkich cieków powierzchniowych. Przy czym regionalną bazę drenażu 
zarówno dla wód powierzchniowych, jak i wód w przypowierzchniowych warstwach 
wodonośnych stanowi współczesna dolina Drwęcy. 

II.2.4  Gleby 

Gleby brunatne i płowe są rozmieszczone na przeważającej części gminy. Są to gleby należące 
do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są przez grunty słabsze – klasy V 
i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie gleby bielicoziemne. 

II.2.5 Klimat 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony powietrza atmosferycznego, 
największe znaczenie mają warunki anemometryczne. W ocenie tego zagadnienia posłużono się 
danymi ze Stacji Meteorologicznej w Toruniu, która jest najbardziej reprezentatywną stacją 
opisaną w Katalogu Danych Meteorologicznych.  

W skali roku najczęstsze są tutaj wiatry z kierunku W-19,5% i SW- 13,8%. Łącznie z 
kierunkiem NW (11,4%) na wiatry z sektora zachodniego przypada 44,7 % wszystkich częstości. 
Na wiatry z kierunku SE przypada 12,1% częstości, E-11,8%, S-9,1%, NE-8,3% i N-8,2%. Na 
cisze atmosferyczne przypada 6,0% częstości. Średnie roczne prędkości wiatrów według 
kierunków są wyrównane (od 2,9 m/s z kierunku S do 3,6 m/s z kierunku W). Najniższe 
prędkości wiatrów występują w miesiącach letnich i jesiennych, a największe w miesiącach 
wiosennych. Cisze atmosferyczne najczęstsze są w październiku (8,8%), a najrzadsze w marcu 
(4,7%). Na wiatry słabe (do 2m/s) przypada około 43% wszystkich przypadków z wiatrami.  

II.2.6 Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

20 

Na wschód od wsi Jastrzębie znajduje się niewielkie 2-3 ha Jezioro Rybka objęte planami małej 
retencji.  

Wody gruntowe zalegają na głębokości powyżej 4m. Izolowane są utworami słabo 
przepuszczalnymi. Wieś Jastrzębie jest zwodociągowana i skanalizowana. Z infrastruktury tej 
korzysta również Zakład.  
 
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Gotec położony jest w jednolitej cześci wody powierzchniowej, którą stanowi  rzeki Pisa. Jej 
charaktyerystyka pozostaje aktualna wg stanu z pozwolenia zintegrowanego. Zakład znajduje się  
w obszarze jednolitej cześci wody podziemniej oznaczonej nr 40. Charakterystyka ogólna 
poniżej. Szczegółowa także w poz.zintegrowanym. 

Obszar inwestycji leży na obszarze JCWPd o powierzchni 7539,5 km2. 

Obszar JCWPd 40 obejmuje  zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on 
różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód 
podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest 
wielopiętrowy; obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne 
miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo- zachodniej części obszaru wody podziemne 
występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania sytemu wodonośnego znajdują 
się w północnej i wschodniej części JCWPd.  GZWP występują w obrębie JCWPd: 
129,131,141,210,214,215. 
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II.3 Klimat akustyczny 

Według źródła powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu: 

– przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i 
usługowych, 

– hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i 
lotniczego, 

– hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i 
w obiektach użyteczności publicznej. 

Klimat akustyczny środowiska województwa kujawsko-pomorskiego kształtowany jest głównie 
przez hałas komunikacyjny drogowy. 

Hałas przemysłowy na terenie powiatu stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla 
budynków zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest 
kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej 
izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji 
urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.  

Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma 
charakter lokalny. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie. Takie stacjonarne źródła hałasu 
mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie. 

Obszar, na którym położony jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zlokalizowany 
jest w części północno - zachodniej wsi Jastrzębie. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 
objętego przedmiotową analizą znajduje się droga powiatowa oraz pola uprawne. Najbliższymi 
obiektami podlegającymi ochronie akustycznej są budynki mieszkalne usytuowane przy i we wsi 
Jastrzębie.  

Usytuowanie najbliższych terenów chronionych przed hałasem względem granic zakładu w 
pojęciu ustawy Prawo ochrony środowiska (teren + instalacje) zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Najbliższe tereny chronione przed hałasem w okolicy Zakładu 

Kierunek Odległość od granicy zakładu [m] Charakterystyka terenu 

Południowo- wschodni  Ok. 150 m. Zabudowa wiejska. 

Południowy Ok. 1500 -2000 m Zabudowa wiejska. 

Pozostałe tereny usytuowane tuż przy granicy obszaru przemysłowego, na terenie którego 
zlokalizowany jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu posiadają charakter rolniczy. 
Należy zaznaczyć, że lokalizacja zakładu jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska 
akustycznego. Wynika to ze znacznej odległości źródeł hałasu względem terenów podlegających 
ochronie akustycznej, to jest od 150 m od źródeł generujących energię akustyczną. Klimat 
akustyczny wsi Jastrzębie jest korzystny. Zagrożenie hałasem komunikacyjnym ze strony drogi 
Stare Świerczyny - Jastrzębie jest niewielkie ze względu na małe natężenie ruchu. 
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Rysunek 4 Droga Stare Świerczyny - Jastrzębie (po prawej stronie Gotec) 

Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez 
dany teren. Jako czas oddziaływania przyjmuje się czas  8 najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej oraz  1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej. 

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w [dB]. 

Lp.  Rodzaj terenu 

Drogi lub linie kolejowe1 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzy-
stnym godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 3) 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
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Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem obowiązują następujące dopuszczalne 
poziomy dla terenów zabudowy zagrodowej (klasa akustyczna 3b):  

LAeq= 55 dB(A) (pora dzienna) 

LAeq= 45 dB(A) (pora nocna) 

II.3.1 Powietrze atmosferyczne 

Zgodnie z art. 89 Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
w terminie do 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 
w danej strefie za rok poprzedni oraz dokonuje klasyfikacji stref. W ocenie rocznej za rok 2011 
uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 16 marca 2012 roku. W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 
2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały 
obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko - 
pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod 
PL0402), miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404). Liczba 
stref w całym kraju, według nowego podziału, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem 
ochrony zdrowia, wynosi 46, natomiast pod kątem ochrony roślin - 16 stref. 

Ocenę sporządzono na podstawie wyników pomiarów za rok 2011 zgodnie z „Wytycznymi do 
rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art.89 ustawy 
Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 
2004/107/WE” (GIOŚ, Warszawa, luty 2011r.). Dyrektywa 2004/107/WE jest Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005 r.), natomiast Dyrektywa 2008/50/WE (tzw. CAFE) - Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008 r.).  
Roczna ocena jakości powietrza w strefach za 2011 rok zawiera jeden nowy element w stosunku 
do oceny za rok 2010 – jest nim konieczność wykonania dodatkowej oceny jakości powietrza w 
strefach pod kątem dotrzymania poziomu docelowego dla pyłu PM2,5. Poziom ten, zgodnie z 
Dyrektywą 2008/50/WE, wynosi 25 µg/m3.  

Ocena za 2011 rok wykonywana jest w takim samym układzie stref jak ocena wykonywana rok 

wcześniej. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje ten sam podział 

kraju na strefy (przy czym, jak poprzednio, w niektórych strefach nie dokonuje się oceny jakości 

powietrza pod kątem kryteriów dotyczących ochrony roślin). 

W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa kujawsko - pomorskiego za rok 

2011 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w roku 2011 na 95 stacjach 

pomiarowych, w tym na:  

• 26 stałych stacjach pomiarowych poza uzdrowiskami,  
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• 2 stałych stacjach zlokalizowanych na terenie dwóch uzdrowisk (Ciechocinek, Inowrocław), 
natomiast na terenie trzeciego uzdrowiska w województwie (Wieniec – Zdrój) badań nie 
prowadzono,  

• 55 stacjach pomiarów pasywnych SO2 i NO2,  

• 12 stacjach pomiarów pasywnych benzenu (2 na terenie miasta Bydgoszcz, 3 na terenie Włocławka 
oraz po 1 w następujących miastach: Toruniu, Brodnicy, Chełmnie, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle 
nad Notecią i Żninie).  

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy 

w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko - 

pomorska) znalazły się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony 

powietrza.  

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2011 roku zadecydowały:  

a) w aglomeracji bydgoskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska, Plac 
Poznański),  

• stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Plac Poznański),  

b) w mieście Toruniu:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Dziewulskiego),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu (ul. Dziewulskiego),  

c) w mieście Włocławku:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Okrzei),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ul. Okrzei),  

d) w strefie kujawsko - pomorskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad Notecią - 
ul.P.Skargi, Koniczynka - stacja bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Żnin – ul.Potockiego),  

• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Nakło nad 
Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP, Tuchola – ul. Piastowska, 
Ciechocinek - uzdrowisko),  

• ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawsko - 
pomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – średnia z 3 lat 
(2007-2011) częstość przekraczania 120 µg/m3

 przez stężenia 8-godzinne wyniosła 31 dni (24 dni 
w roku 2009, 33 dni w roku 2010 i 37 dni w roku 2011).  

Klasyfikacja ze względu na ochroną roślin dla jedynej w województwie strefy (kujawsko– 

pomorskiej) ze względu na SO2 i NOx okazała się korzystna , ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast 

w przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza 

województwa kujawsko - pomorskiego - Krzyżówka w województwie wielkopolskim (wskaźnik 

AOT40 określony dla 5 lat 2007-11 wyniósł 19467,5 µg/m3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 

18000 µg/m3*h o 8,2 %).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu podał 
pismem z dnia 23.04.2012 r. znak WIOŚ-DTo-DzMŚ.7016.34.2012.KH informację 
o środowisku, która określa aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Pismo stanowi załącznik 
nr 8 do opracowania. 
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Tabela 4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [µg/m3] 

Dwutlenek siarki 4 

Dwutlenek azotu 9 

Tlenki azotu 12 

Pył zawieszony PM10 20 

Benzen 2,5 

Ołów 0,01 

II.3.2 Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących. Na polach występują przede 
wszystkim gatunki łowne: zające, kuropatwy, rzadziej bażanty oraz sarny polne. Można 
ewentualnie spotkać skowronka, czy jastrzębia gołębiarza krążącego nad polem. Z drobnych 
ssaków w otoczeniu można spotkać kreta, jeża i mysz polną. 
Na obszarze, na którym znajduje się zakład w m. Jastrzębie brak elementów szczególnej ochrony 
przyrodniczej (parków, rezerwatów, otulin itp.). 

Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt popularnie występujące w Polsce oraz 
gatunki łowne ptaków i ssaków. Rozbudowa instalacji w m. Jastrzębie i jej eksploatacja nie 
będzie stanowić zagrożenia dla ich istnienia. 

II.3.3 Szata roślinna 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem wyniosła w gminie Bartniczka 1399 ha w tym:  
- lasy 1338 ha 
- grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha.  

Lasy na terenie gminy administrowane są przez Leśnictwo Długi Most, a Nadleśnictwo Brodnica  

W otoczeniu Zakładu znajdują się pola uprawne, łąki, pastwiska, oraz zabudowa zagrodowa. Na 
tym terenie nie występują objęte ochroną prawną gatunki roślin. 

II.3.4 Rezerwaty przyrody 

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 

− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 
rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 
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− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na zachowanie i dalszą ochronę 
roślinności w rezerwatach przyrody. 

II.3.5 Obszary Natura 2000 

Podstawą prawną Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC, zgodnie, z 
którą ochrona siedlisk polega na: 

- nie zmniejszaniu naturalnego zasięgu środowiska; 
- zachowaniu funkcje i specyficznej struktury siedliska; 
- wprowadzaniu właściwej stan ochrony typowych gatunków. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC dnia 30 listopada 2009 roku w 
sprawie ochrony dziko żyjących ptaków. 

W przypadku ochrony gatunków oznacza to: 

- zachowanie liczebności populacji, utrzymanie się jej w biocenozie przez dłuższy czas; 
- utrzymanie naturalnego zasięgu gatunku; 
- zachowaniu wystarczająco dużej powierzchnia siedliska gatunku. 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na 
środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono 
obszar Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne 
i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000.  

Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:  
- Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje 

o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych 
i gatunkach „naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości 
przyrodniczej i zagrożeniach; 

- mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000. 

SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów 
przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy) zgodnie 
z procedurą określoną przez KE. 

Objaśnienie kodów użytych do oznaczenia poszczególnych obszarów: 

PLB - obszary specjalnej ochrony ptaków 

PLH - specjalne obszary ochrony siedlisk 

PLC - obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice 
całkowicie się pokrywają. 
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Średnio w UE do sieci Natura 2000 należy ponad 10 proc. powierzchni krajów unijnych. 
Najwięcej, bo aż 25,5 proc., w Słowacji i 25 proc. w Słowenii. Najmniej w Irlandii – tylko 
2,9 proc. powierzchni kraju, i w Wielkiej Brytanii tylko 5,8 proc. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 października 2009 r. przyjęła 453 nowe obszary siedliskowe 
i 78 powiększeń obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000. Zakończyła w ten sposób okres wyznaczania terenów objętych tą 
formą ochrony w kraju z wynikiem: 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które 
łącznie pokrywają 21 procent kraju. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest w Polsce: 
- 76 typów siedlisk, w tym 14 priorytetowych, 
- 44 gatunki roślin, w tym 10 priorytetowych, 
- 89 gatunków zwierząt, w tym 12 priorytetowych. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 
− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 

rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 

− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o 
około 4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

„DOLINA DRWĘCY” – obszar o kodzie PLH280001. Forma ochrony w ramach sieci Natura 
2000:  specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Długość Drwęcy wg danych literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach 
Ostoi Dolina Drwęcy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Obszar 
Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Dominujące formy 
rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny 
polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia 
dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, 
niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i 
Ostródy.  
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Ostoja obejmuje całą rzekę Drwęce, wraz z dopływami Grabiczek i Dylewka, oraz z 
przyujściowymi fragmentami rzek Dylewki, Pobórskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki i 
Wel. Oprócz tego w skład ostoi wchodzą pięciometrowe pasy brzegów wzdłuż wymienionych 
rzek. Drwęca ma długość 249 km i jest typową rzeką pojezierną. Rzeka wypływa ze Wzgórz 
Dylewskich i wpada do Wisły koło Torunia. Dzięki występowaniu dużych różnic poziomów 
pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na wielu odcinkach charakter rzek 
podgórskich.  

Ostoja jest szczególnie ważna dla ochrony bogatej ichtiofauny. Występuje tu siedem gatunków 
ryb ważnych z europejskiego punktu widzenia m.in. boleń, koza i głowacz białopłetwy oraz 
jeden gatunek bezżuchowca - minóg rzeczny. Jest to również cenne środowisko dla ryb 
wędrownych takich jak pstrąg, łosoś, troć i certa, które wędrują z Bałtyku w górę rzek, aby 
odbyć w nich tarło. Rzeka i przyległe tereny stwarzają również dogodne warunki do bytowania 
licznych gatunków ptactwa wodno - błotnego oraz płazów, w tym dwóch gatunków cennych dla 
Europy: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo 
mozaika siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów 
siedlisk cennych dla Europy m.in. łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i starorzecza. 
Ostoja ta jest szczególnie cenna jako korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim sprzyjający migracjom i rozprzestrzenianiu się wielu gatunków roślin i zwierząt. 

„BAGIENNA DOLINA DRWĘCY” – (kod obszaru PLB040002). To obszar specjalnej 
ochrony ptaków, położony w środkowej Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
Obszar Bagienna Dolina Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego i obejmuje fragment doliny środkowej Drwęcy, na odcinku pomiędzy 
przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka, a miastem Brodnica. W obrębie 
obszaru znajduje się także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynicą i Samionką 
oraz jezioro Sopień. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących 
ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych 
gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono 
występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to 
m.in.: bąk, derkacz, rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, 
żuraw i kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II 
dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i 
zagrożonymi gatunkami. Przeważającymi siedliskami są bagna i łąki stanowiące 41 % pow. 
obszaru. Roślinność jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. 
Oprócz łąk, występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla 
wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 
siedliska chronione w Uniii Europejskiej - zajmują one łącznie 14% powierzchni doliny objętej 
obszarem . Dodatkowo teren ten pocięty jest systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. 
Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 
tworząc rozległe rozlewiska. 
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Rysunek 5 Obszar Natura 2000 – Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 

„OSTOJA LIDZBARSKA” (kod obszaru PLH280012)  specjalny obszar ochrony siedlisk 
(Dyrektywa Siedliskowa) Obszar Ostoi Lidzbarskiej ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje 
się dużą różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Ostoja 
Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku sandru (od południa) i wysoczyzny morenowej 
(od północy). Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologii, uwarunkowań 
hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty roślinnej i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna 
i środkowa jej część, cechuje się znacznymi deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Na uwagę 
zasługują głębokie rynny subglacjalne, przełomowe odcinki dolin rzecznych Gary), nisze 
źródliskowe, obniżenia wytopiskowe, drumliny, ozy i kemy. Wymienione wyżej, interesujące 
formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Częste są rynnowe 
i wytopiskowe jeziora, rzeki o znacznym spadku, źródła i miejsca wysięku wody. Tak 
zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował bogactwo i naturalność szaty roślinnej. 
Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów nieleśnych. W kompleksie leśnym w północnej 
części ostoi duże powierzchnie zajmujące grądy, w tym naturalne lasy klonowo-lipowe i bogate 
gatunkowo, ciepłolubne grądy miodownikowe. W żyznych obniżeniach terenu spotyka się lęgi 
olszowo-jesionowe i olsy, częste są olsy źródliskowe, występują zubożałe postacie podgórskiego 
lęgu jesionowego. Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska 
mszarne, stosunkowo często obserwuje się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych 
fitocenoz brzeziny bagiennej. W środkowej i południowej części ostoi dominuje płaski lub 
pofalowany sandr, zajęty głównie przez bory mieszane, rzadziej bory sosnowe świeże. Spotyka 
się tez bardzo bogate florystycznie świetliste dąbrowy. 
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„OSTOJA BRODNICKA” (kod obszaru PLH040036 )Obszar w jednej trzeciej pokrywają 
jeziora i nieliczne rzeki, w jednej trzeciej lasy iglaste. Pozostała część to głównie lasy mieszane, 
siedliska rolnicze, w mniejszym stopniu lasy liściaste. 

Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi 
jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite formy rzeźby 
- pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru, 
wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe, 
itp. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. 

Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością, 
nawet do ok. 40 m. Dominują akweny eutroficzne, spotyka się jeziora mezotroficzne i 
dystroficzne. Znajdują się tu różnego typu torfowiska - wysokie, przejściowe, nakredowe oraz 
mechowiska. Często torfowiska rozwijają się wokół dystroficznych jezior, a otoczone są przez 
bagienne lasy - bory bagienne i brzeziny bagienne. Na żyznym podłożu występują płaty łęgów 
jesionowo-olszowych, rzadziej wiązowo-jesionowych. Częste są grądy i bory mieszane, spotyka 
się też fitocenozy buczyn. Rzadko występują łąki i pastwiska. W granicach ostoi niemal brak pól 
uprawnych i większych miejscowości. Częste są natomiast tereny zajęte przez obiekty 
turystyczne, w tym ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe i kąpieliska. 

Ostoja leży głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a tylko częściowo – 
województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z pięciu części, przy czym największa, 
środkowa, obejmuje obszar rynny rzeki Skarlanki wraz z występującymi tam jeziorami. Części 
zachodnie to m.in. kompleks bagiennych lasów, głównie olsów brzozowych, w okolicach wsi 
Tomki, a także rynna jezior Mieliwo i Sosno. Dwie części wschodnie, najmniejsze, obejmują 
tereny rezerwatów - leśnego "Retno" i torfowiskowo-leśnego "Bagno Mostki". Ostatni z 
wymienionych obiektów jest miejscem udanej reintrodukcji aldrowandy pęcherzykowatej, 
pochodzących z jez. Mikaszówek, jednak poziom wody ostatnio uległ tam obniżeniu na skutek 
wykopania stawu na obrzeżach torfowiska. 

Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie 
zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach 
naturalnych, ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami 
roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności 
leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne, mniejsze znaczenie mają lasy bukowe, np. w rezerwacie 
"Mieliwo". Liczne i bogate są populacje rzadkich gatunków flory wodnej i torfowiskowej (4 
gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej), w tym bardzo bogate stanowisko zastępcze 
aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na jeziorze 
Wielkie Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są 
stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Pozostałe obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony ptaków i siedlisk położone są w tak 
znacznej odległości (powyżej ) od działki, na której zaplanowano instalację, że odstąpiono od ich 
omówienia. 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 
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Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji, położony jest na 
pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie czterech 
gmin: Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik i Zbiczno. Powierzchnia Parku 
wynosi 13 674 ha. Obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo 
część Pojezierza Brodnickiego. 

Polodowcowa rzeźba obszaru Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Dominują 
pagórkowate obszary wysoczyzny morenowej oraz bardziej płaskie, pokryte lasami 
powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi rynnami polodowcowymi, wśród których 
swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi 
jezior. Osobliwością morfologiczną tego obszaru są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące 
w otoczeniu jeziora Sumówko. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się 
58 jezior, a do największych należą: Wielkie Partęczyny (324 ha), Sosno (198 ha), Łąkorek (162 
ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (128 ha) i Ciche (110 ha).W większości są to jeziora rynnowe 
o wydłużonym kształcie. Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w 
województwie. 

Flora parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Niektóre z nich 
można dziś spotkać już tylko w niewielu ekosystemach. Wiele z nich podlega ochronie 
całkowitej lub częściowej, a zachowały się także gatunki reliktowe. Bogata jest tez fauna. Wśród 
ptaków do osobliwości zaliczyć należy m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza 
dwuczubwego (godło parku) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orła bielika. Na 
wodach jezior licznie występują łabędzie, krzyżówki i perkozy. Jeśli zdarzy się nam dostrzec 
dziwny kopiec na wodzie, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że chodzi o 
bobrzy domek. Tutaj bowiem można go jeszcze spotkać – gryzonia budującego skomplikowane 
tamy, noszącego kosztowne futro i należącego do ginących gatunków zwierząt. Ich ślady 
żerowania znajdują się głównie nad rzeką Skarlanką w Grzmięcy i nad jeziorem Wielkie 
Partęczyny. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu 
rezerwatów przyrody. Spokój tu panujący działa nader kojąco na nerwy i zapewnia prawdziwy 
odpoczynek. Dorodne lasy liściaste (głównie grądowe) chronią rezerwaty leśne „Mieliwo” i 
„Retno”, zaś naturalne torfowiska przejściowe z interesującą florą rezerwaty torfowiskowe: 
„Okonek”, „Stręszek”, „Żurawie Bagno”. Rezerwaty florystyczne zabezpieczają środowiska 
roślin: „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” – obuwika pospolitego, a „Bachotek” – kłoci 
wiechowatej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – 
pomorskim obszar chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha, z czego w 
Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń znajduje się 13 644 ha. 
Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie drzew. Wśród nich 
wyróżnia się aleja lipowo-klonowa koło leśniczówki Rytebłota nad jeziorem Zbiczno. 

Działki na których realizowana będzie inwestycja są już w chwili obecnej wykorzystywane pod 
działalność przemysłową i całkowicie zurbanizowane. W związku z tym nie występują tu 
gatunki roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii 
Europejskiej. Również w otoczeniu nie występują rośliny cenne florystycznie. W najbliższym 
sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. Z gatunków 
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chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, oprócz popularnie 
występujących jaskółek, czy wróblowatych. Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt 
popularnie występujące w Polsce oraz gatunki łowne ptaków i ssaków. 
Realizacja planowanej inwestycji na terenie Zakładu i jej eksploatacja nie będzie stanowić 
zagrożenia dla istnienia roślin i zwierząt na tym terenie. 

Podsumowanie: 

⇒ Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia 

obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony 

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

⇒ Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 

zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 

⇒ Inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska 

przyrodniczego, zarówno w fazie budowy jak i przyszłej eksploatacji. 

III OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu zakładu nie występują obiekty oraz tereny objęte 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze względu na 
brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie 
stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

Najbliżej położonymi obiektami zabytkowymi są 

- Kościół parafialny p.w. NMP w miejscowości Jastrzębie  - drewniany, zbudowany w 1812 r., 
jednonawowy, z trójbocznie zamykanym prezbiterium. Od zachodu wieża. Przy kościele 
cmentarz z nagrobkami z końca XIX wieku. 

- Liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty).  

IV OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Brak realizacji przedsięwzięcia - rozbudowy zakładu Gotec Polska Sp. z o.o. wraz z budową 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie miał następujące skutki: 

Skutki pozytywne: 

• nie powstaną nowe źródła hałasu; 

• w związku z rozbudową instalacji nie zwiększy się ilość odpadów związanych z 
eksploatacją instalacji; 

• brak dodatkowych ilości ścieków związanych z budową nowej linii fosforanowania oraz 
linii galwanicznej. 
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Skutki negatywne : 

���� nie ulegnie zmniejszeniu ilość emitorów w związku ze skolektorowaniem istniejących  
emitorów przy podłączaniu ich do urządzenia do redukcji emisji lotnych związków 
organicznych  

���� brak ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

���� nie będą odzyskiwane rozpuszczalniki (w wyniku pracy urządzenia do redukcji emisji 
lotnych związków organicznych) 

���� nie ulegną zwiększeniu wpływy środków finansowych do budżetu Urzędu Gminy 
z tytułu zwiększonej produkcji zakładu. 

���� nie zwiększy się zatrudnienie  

V OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Na etapie planowania rozbudowy Zakładu przeanalizowano inne możliwe warianty realizacji 
przedsięwzięcia. Rodzaj realizowanego przedsięwzięcia oraz cel, jakiemu ma służyć, ograniczają 
znacznie możliwość wariantowania przedmiotowej inwestycji. Analiza realizacji 
przedsięwzięcia odnosiła się przede wszystkim ustalenia metody redukcji lotnych związków 
ogranicznych. W odniesieniu do rozbudowy zakładu o linię fosforanowania i cynkowania Gotec 
rozważał budowę pełnej galwanizerni ale po analizie potrzeb oraz kosztów przyjęto rozwiązanie 
opisane w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę opisanym w rozdziale I.5.4. 

V.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia: 

W przypadku wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, stopień 
oddziaływania na środowisko Zakładu nie będzie mniejszy. Celem inwestycji jest, bowiem 
zastosowanie takiego rozwiązania, które przy zwiększeniu produkcji zakładu nie spowoduje 
wzrostu obciążenia dla środowiska – przede wszystkim w aspekcie ochrony powietrza. Bez 
zastosowania odpowiedniego urządzenia do redukcji LZO nie byłaby możliwa rozbudowa 
Zakładu i zwiększenie produkcji, co w sytuacji globalnej konkurencji mogłoby doprowadzić do 
bankructwa i zamknięcia zakładu.  

W ramach realizowanej inwestycji powstaną obiekty, których oddziaływanie na środowisko 
będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie. W omawianym wariancie (nie podejmowanie 
realizacji przedsięwzięcia) uniknie się, co prawda emisji, związanej z produkcją i powstawaniem 
ścieków popłucznych z procesów procesu tworzenia powłok ochronnych, lecz przy prawidłowej 
eksploatacji oddziaływania te będą stanowić akceptowalne obciążenia dla środowiska.  

V.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych technik 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych.  

Termiczne spalanie LZO w strumieniu gorącego powietrza wytwarzanego przez palniki gazowe 
lub olejowe jest najdłużej stosowaną metodą. Wymaga temperatury procesu od 850 do 1200 oC. 
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Instalacja taka wytwarza duże ilości dodatkowych zanieczyszczeń wynikających z procesu 
spalania paliwa. Praca autotermiczna jest możliwa przy bardzo wysokich stężeniach LZO. 
W rozważanym przypadku instalacji pracującej na potrzeby GOTEC nie może być brana pod 
uwagę z powodu olbrzymich kosztów zużycia energii i niepotrzebnych dodatkowych emisji do 
środowiska.  
Również spalanie termiczne z regeneracją ciepła posiada takie wady, jak omówiono powyżej. 
Odzysk ciepła możliwy jest na poziomie zaledwie 35% i o tyle obniża cenę eksploatacji.  

Stosunkowo najpowszechniejszym rozwiązaniem jest dopalanie katalityczne. Temperatura pracy 
jest niższa od spalania termicznego o kilkaset stopni. Przeciętna temperatura pracy dopalacza 
katalitycznego wynosi od 350 do 420°C. Istotną zaletą tej metody jest fakt iż, instalacja nie 
wytwarza dodatkowych zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliwa oraz ok. 5-krotnie 
niższy koszt eksploatacji od metody termicznej. Praca autotermiczna występuje już przy 
stężeniach powyżej 3 do 5 g LZO/m3.  

Najnowocześniejszą techniką katalityczną dostępną na rynku inżynierskim jest rewersyjne 
dopalanie katalityczne. Temperatura pracy katalizatora wynosi od 350 do 420 oC. Nie 
wytwarzają się dodatkowe zanieczyszczenia. Zużycie energii jest niższe od tradycyjnych technik 
katalitycznych. Jednak po analizie uznano, iż nie sprawdzi się dla substancji używanych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jastrzębiu. Urządzenie takie należy uznać za wariant alternatywny, 
posiadający jednak więcej wad od przyjętego wariantu. 

V.3 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale I.5.4. 

V.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, uzyskania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 

Analiza możliwość zastosowania wariantu alternatywnego wykazała, że jest on bardziej 
zawodny i w sytuacjach ograniczenia intensywności pracy zakładu, a takie sytuacje w 
gospodarce rynkowej są niemożliwe do wyeliminowania, prowadzić może do niedotrzymania 
wymaganych standardów. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji tego wariantu. 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 
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VI OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, TAKŻE 
W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

VI.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji 

VI.2 Etap budowy 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Rysunek 6 Hala produkcyjna 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Powietrze atmosferyczne 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zanieczyszczenia o charakterze 
niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń, wykonujących roboty 
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ziemne oraz prace budowlane (spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn oraz środków 
transportu), jak również zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, 
tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi oraz pracami zabezpieczającymi elementy fundamentów 
przed oddziaływaniem wilgoci. Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie realizacji 
inwestycji będzie miało charakter lokalny i tymczasowy i nie będzie stanowić tym samym 
istotnej uciążliwości dla środowiska. 

Odpady 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 
� pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, 
� użytkowaniem sprzętu budowlanego, 
� funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady należy w miarę możliwości wtórnie wykorzystać lub usunąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Na terenie budowy 
mogą powstawać następujące typy odpadów: 

Odpady niebezpieczne 

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne , nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone  

15 02 01* - sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

Odpady inne niż niebezpieczne 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 05 04 - gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione  
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne. 

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów: 
Odpady niebezpieczne – zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do prac budowlanych.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być 
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
 Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas robót rozbiórkowych oraz przygotowania 
terenu do budowy. Powstający w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych gruz powinien być w 
sposób maksymalny wykorzystany do dalszych prac budowlanych. Maksymalne wykorzystanie 
tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie 
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gromadzenia i usuwania tych odpadów. Planując organizację placu budowy należy, więc 
przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter 
surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu 
przetwórczego, jak i na składowisko. 
Na terenie budowy będą również powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, 
butelki, papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być 
systematycznie opróżniane. 
Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów oznaczony kodem 17 05 04. 
Grunt tego typu wykorzystany być powinien, w miarę potrzeb i możliwości, w graniach 
przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. Ilości tego 
rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji.  
Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska. Powstające Odpady będą miały wyznaczone 
miejsca składowania i przechowywania, a ich zarządzanie ułatwi sukcesywne odbieranie i 
utylizowanie ich przez firmy zewnętrzne.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywane będą głównie prace 
budowlano-montażowe oraz prace ziemne. Z tego też względu woda zużywana będzie okresowo 
przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb socjalnych pracowników firm wykonujących te prace, 
a zwiększony pobór wody związany będzie jedynie z wykonywaniem części elementów 
budowlanych. Z powyższych względów głównym źródłem ścieków będą węzły sanitarne. 
Dodatkowe ilości ścieków mogą powstawać również podczas prac porządkowo-gospodarczych. 
Biorąc pod uwagę miejscowe warunki hydrogeologiczne nie wystąpi konieczność prowadzenia 
prac odwodnieniowych. Pomimo tego, iż podczas prac montażowo-instalacyjnych nie będą wy-
korzystywane media i urządzenia mogące przyczynić się podczas normalnej eksploatacji do za-
nieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, w celu całkowitego wyeliminowania takiej 
możliwości należało będzie zwracać szczególną uwagę na stan techniczny maszyn je wyko-
nujących, a ich obsługę prowadzić na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. Podobnie na-
leżało będzie zorganizować miejsca, w których gromadzone będą lub będą wykorzystywane ma-
teriały wykończeniowe np. farby. 

Hałas i wibracje 

Czasowe zwiększenie poziomu emitowanego hałasu może być związane z procesem 
transportu oraz wykonywaniem prac montażowo-instalacyjnych. W związku z tym, iż prace 
będą realizowane na terenie przemysłowym, nie jest celowym stosowanie akustycznych, 
biernych zabezpieczeń np. tymczasowych ekranów dźwiękochłonnych, gdyż emitowany 
poziom hałasu poza terenem zakładu nie będzie odbiegał od poziomu tła akustycznego 

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.  
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VI.3 Etap eksploatacji  

VI.3.1 Wody podziemne i powierzchniowe 

VI.3.1.1  Gospodarka wodna 

Zaopatrzenie w wodę.  
W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy  celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Docelowe zatrudnienie wyniesie 525 osób. Kierując się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 poz.70 z 
2002 r.) oraz charakterem pracy w GOTEC przyjęto, że przeciętne jednostkowe zużycie wody w 
zakładzie wynosi 0,02 m3/pracownika w ciągu doby. Rozporządzenie wskazuje na duży rozrzut 
jednostkowego zużycia. W zakładach pracy, w których nie jest wymagane stosowanie natrysków 
proponuje się pobór na poziomie od 15 l/prac.·d do 90 l/prac.·d przy pracach szczególnie 
brudzących. Ze względu na hermetyczność procesów, dbałość kierownictwa zakładu 
o utrzymanie czystości, określenie ilości wykorzystywanej wody oparto na jednostkowym 
zużyciu wynoszącym 0,02 m3/prac.d. Na tej podstawie dobowa ilość wody na cele socjalno – 
bytowe wyniesie:  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Przewidywane zapotrzebowanie surowej wody wodociągowej dla zabezpieczenia potrzeb 
istniejącej i planowanej linii fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 18,4 m3/d  

Przewidywane zapotrzebowanie wody zdemineralizowanej  dla istniejącej i planowanej linii 
fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 52,6 m3/d 

Zużycie własne stacji uzdatniania  

Dla utrzymania wymaganej efektywności usuwania twardości wody konieczne jest 
uwzględnienia tzw. własnego zużycia wody na przemywanie złoża jonowymiennego oraz 
płukanie filtrów. Zapotrzebowani to planowane jest w ilości około:  

 Qśr.d = 14 m3/d  

Łączne planowane zapotrzebowanie wody po rozbudowie Zakładu wyniesie  

 Qśr.d = 95,5 m3/d  

Przyjmując współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4  

 Qmax.d = 134 m3/d  
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VI.3.1.2 Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.    

Ścieki przemysłowe z nowej linii fosforanowania i linii cynkowo-niklowej: 

Będą to ścieki popłuczne.  Zgodnie z założeniami przewiduje się, że sumaryczna ilość ścieków 
popłucznych z istniejącej linii fosforanowania, nowej linii fosforanowania elementów 
aluminiowych i linii cynkowo-niklowej wyniesie:  
 Qśr.d = 70 m3/d  

Zakłada się 2,5 m3/d rezerwy wynikającej z mycia podłóg i posadzek. W związku z tym ilość 
ścieków niosących w sobie chemiczny ładunek zanieczyszczeń wyniesie:  

Ścieki bytowe: 

Ustalona wyżej ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie równa ilości wytwarzanych ścieków 
sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

Zgodnie z dokumentacją remontu i rozbudowy stacji demineralizacji ilość wód ( ścieków)  po 
uzdatnieniu wyniesie:   

Qśr.d =  14 m3/d   

Ścieki deszczowe  

Bilans powierzchni po rozbudowie zakładu będzie przedstawiał się następująco:    

Tabela 5 Bilans powierzchni po rozbudowie   

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe,  
drogi, parkingi) 

16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Budynek instalacji do redukcji emisji LZO 630 m2 

Ilość wód opadowych: 
Ilość wód opadowych obliczono posługując się następującymi zależnościami: 

  Ilość wód opadowych w dowolnym przekroju sieci kanalizacyjnej 

                Qd = qm F ψ ,dm3/s      (1) 

gdzie: qm -natężenie deszczu miarodajnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (p) i 
czasie trwania, równym czasowi spływu, dm3/s ha 

   F- powierzchnia spływu odwadnianej, ha 

   ψ- współczynik spływu powierzchniowego,  
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 Natężenie deszczu miarodajnego  

            qm = 6,631 (H2 C)1/3 tm
- 0,67, dm3/s ha     (2) 

 gdzie: H - normalny opad roczny, mm 
           C - częstotliwość występowania deszczu, lata (C=100/p) 

p - prawdopodobieństwo występowania deszczu, o określonym natężeniu i czasie 
trwania, którego wartość przyjęto z poniższej tabeli 

tm - czas trwania deszczu miarodajnego przyjęto 10 min. 
 

Tabela 6 Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 

Określenie warunków  Prawdopodobieństwo p % dla sieci 
deszczowej 

Kanały boczne w płaskim terenie         100 

Kolektory lub kanały boczne przy spadku terenu 0,02 - 0,04         50 
Kolektory w głównych ulicach o trwałych nawierzchniach lub 
kanały boczne przy silnych spadkach terenu (i > 0,04) 

 
        20 

Rowy otwarte         10 

Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu (wiersz zacieniowany) przyjęto jako 100 %.  

Tabela 7 Wartość współczynnika spływu w zależności od pokrycia terenu 

     Rodzaj pokrycia    Wartość współczynnika ψ 

 Dachy szczelne (papa, blacha)        0,90 - 0,95 

      drogi asfaltowe         0,85 - 0,90 

    parki, ogrody, łąki         0,00 - 0,10 

Dane meteorologiczne dla analizowanego terenu pochodzą ze stacji meteorologicznej w Toruniu. 
Średnia roczna suma opadów wynosi 500 mm, z czego na letnie półrocze przypada ok.300 mm.  

- natężenie deszczu miarodajnego wg zależności (2) 

qm = 6,631 (5002 1)1/3 10 - 0,67 

qm = 89,4 l /s ha 

- określenie uśrednionego współczynnika spływu (ψśr) – powstające na terenie GOTEC Polska 
sp. z o.o w Jastrzębiu, wody opadowe zmywają:  
� -  połacie dachów 11330 m2, 
� -  utwardzone powierzchnie placów magazynowych, dróg i parkingów 16850 m2, 
� - tereny zielone 10300 m2  

ψśr =  
�����∗�,����	
�∗�,	
������∗�,�

��������	
�������
	= 0,64	

- ilość wód opadowych 

Qd = qm F ψ 

Qd = 89,4 x 3,85 x 0,64 = 220 l/s tj. 0,22 m3/s  
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Stan i skład ścieków 

Ścieki bytowe  

Stan i skład ścieków bytowych nie będzie odbiegał od zanieczyszczeń odprowadzanych 
z obiektów o tym typie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stan i skład nie wymaga 
głębszej analizy z uwagi na odbiornik ścieków jakim jest kanalizacja gminna zakończona 
oczyszczalnią ścieków. Z punktu widzenia procesów oczyszczania ścieków opartych na osadzie 
czynnym stan i skład ścieków bytowych Zakładu jest korzystny.  

Tabela 8 Przewidywany stan i skład surowych ścieków bytowych  

L.p Oznaczenie Jednostka 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczenia 

1. Odczyn pH 6,5-9,0 
2. BZT5 mgO2/l 320 
3. ChZT mgO2/l 480 
4. Zawiesiny ogólne mg/l 325 
5. Azot ogólny mgN/l 70 
6. Fosfor ogólny mgP/l 14 

Ścieki przemysłowe  

Na podstawie założeń projektowych strumień wymieszanych, popłucznych ścieków z procesów 
dotychczasowego fosforanowania, fosforanowania planowanego oraz planowanej linii cynkowo-
niklowej będzie zawierał następujące stężenia zanieczyszczeń:  

 odczyn pH -  3,5  
 potas K+    - 91,2 mg/l 
 cynk Zn+2 -   8,3 mg/l 
 azot amonowy NH4

+ - 2,8 mg/l  
 żelazo Fe+3  - 15 mg/l  
 glin Al+3      - 11,4 mg/l  
 nikiel Ni+2 -     0,8 mg/l  
 chrom Cr+3  - brak danych  
 fosforany PO4

-3 – 70,7 mg/l  
 siarczany SO4

-2 – 468 mg/l  
 oleje mineralne i tłuszcze z odtłuszczania metali - przyjęto , że będą charakteryzowane 

substancjami ekstahujacymi się eterem naftowym - 114 mg/l   
 CHZT – 386 mgO2/l 
 chlorki -  60 mg/l  

Niektóre z wymienionych substancji jak nikiel, cynk, chrom,  azot amonowy są zaliczane do II 
wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  i których zawartość w 
ściekach powinna być ograniczana. Poza tym zakład wprowadzając ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Mówi o tym art. 120 ust. 1 pkt 10  
obowiązującej ustawy Prawo wodne. Gotec Polska Sp. z o.o  dysponuje aktualnie pozwoleniem 
wodnoprawnym na odprowadzanie do kanalizacji gminnej stanowiącej własność Gminy 
Bartniczka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego.  
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Wymagania w sprawie odprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu są określone w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.). Zgodnie z rozporządzeniem ścieki z Zakładu 
obciążone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska nie powinny zawierać tych 
substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

Tabela 9 Wymagania dotyczące ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych  

Wskaźnik zanieczyszczenia Wymagania rozporządzenia Dane Gotec Polska sp. z o.o 

Odczyn pH 6,5-9 3,5 

Azot amonowy NH4
+ [mg/l] 200 mg/l 2,8 mg/l 

Cynk Zn+2 [mg/l] 5 mg/l 8,3 mg/l 

Nikiel Ni+2 [mg/l] 1 mg/l 0,8 mg/l 

Chrom Cr+6 0,2 mg/l Brak danych 

Chrom Cr - ogólny 1 mg/l Brak danych 

Siarczany [mg/l] 500 468 mg/l 

Chlorki 1000 60mg/l 

substancje ekstahujące się 
eterem naftowym 

100 115 mg/l  

Przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji gminnej konieczne jest ich oczyszczenie przede 
wszystkim w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących 
związków.  

Ze względu na wzrost ilości odprowadzanych ścieków oraz dodatkowe zanieczyszczenia 
wytwarzane na linii cynkowo-niklowej Zakład planuje dokonanie remontu istniejącej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakresie pozwalającym spełnić wyżej wymienione 
wymagania.   

Strumień ścieków przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji 
gminnej zostanie rozcieńczany czystymi wodami (ściekami) po uzdatnieniu, demineralizacji oraz 
ściekami bytowymi, w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie występują.  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

 Ze względu na wymagania rozwijanych procesów galwanicznych rośnie zapotrzebowanie na 
wodę zdemineralizowaną. Istniejąca instalacja uzdatniania wody, pobieranej z sieci wodociągu 
wiejskiego będzie podlegała remontowi i rozbudowie. Dotychczas stosowano trójstopniową 
demineralizację wody pracującą w układzie: filtracja na węglu aktywnym, zmiękczanie na 
zmiękczaczu DUO i odwróconą osmozę. Układ ten zostanie utrzymany.  Zwiększona zostanie 
efektywność usuwania resztkowej twardości wody.  Proces filtracji rozbudowany będzie o filtr 
piaskowy.  Proces zmiękczania jonowymiennego wody ma na celu usunięcie z niej związków (a 
dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic 
jonowymiennych – w trakcie przepływu wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i 
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magnezu na jony sodu. Oczywiście w wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze 
względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest 
wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i 
magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji. Urządzenie do odwróconej 
osmozy wykorzystuje unikalne zjawisko błony półprzepuszczalnej. Woda podana pod 
wysokim ciśnieniem na membranę przechodzi przez nią tworząc produkt. Po stronie naporu 
pozostają oddzielone z wody substancje ją zanieczyszczające tworząc tzw. koncentrat.  

Ścieki powstające z przemywania przeciwbieżnego złoża filtrującego filtra węglowego i filtra 
piaskowego mogą zwierać związki żelaza oraz manganu. Z kolei ścieki z regeneracji złóż 
jonowymiennych mogą zawierać chlorki, sole wapnia, magnezu, sodu. Ogólnie ścieki 
powstające z demineralizacji mogą zawierać pewien ładunek zanieczyszczeń występujący 
naturalnie w wodzie wodociągowej. Nie będą jednak stanowiły istotnego obciążenia ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji gminnej. Zakłada się ich użycie do rozcieńczania ścieków 
przemysłowych, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.).  

Ścieki opadowe  

Poziom zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od utrzymania w czystości zlewni kanalizacji 
deszczowej. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych  
odprowadzane są do kanalizacji gminnej.  

VI.3.2 Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 
do środowiska z terenu zakładu umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowej 
inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. 

VI.3.2.1 Charakterystyka źródeł hałasu 

Istotne źródła emisji hałasu w GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład Produkcyjny w Jastrzębiu 
zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Zestawienie źródeł hałasu. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 1 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 2 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 3 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 4 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 5 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 6 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 7 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 8 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 9 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 

E 10 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 
E 11 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 12 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 13 Wentylator wyciągowy z pomieszczenia przygotowania i magazynowania klejów 83 dB 16 8 
E 14 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
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Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 15 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
E 16 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 17 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 18 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 19 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 20 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 21 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 22 Wentylator wyciągowy z malowania obiegowego w bębnach 83 dB 16 8 
E 23 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 24 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 25 Wentylator wyciągowy z malowania zanurzeniowego - M-21 83 dB 16 8 
E 26 Wentylator wyciągowy suszarki zanurzeniowego malowania części- M-21 83 dB 16 8 
E 27 Wentylator wyciągowy z automatu lakeirniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 28 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 29 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 30 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 31 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 32 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 33 Wentylator wyciągowy z automatów lakierniczych SPRIMAG M-27, M-28 83 dB 16 8 
E 34 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 H - M-24 83 dB 16 8 
E 35 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-24 83 dB 16 8 
E 36 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 37 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 38 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
E 39 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
K1 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K2 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K3 Wentylator pieca olejowego 300 kW 83 dB 16 8 
K4 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
K5 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
EF1 Wentylator wyciągowy z linii fosforanowania 83 dB 16 8 
S 01 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 02 Piaskarka stołowa DREHTISCH 89 dB 16 8 
S 03 Piaskarka hakowa  89 dB 16 8 
S 04 Piaskarka ręczna  89 dB 16 8 
S 05 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 06 Piaskarka bębnowa  89 dB 16 8 
S 07 Piaskarka bębnowa Mała  89 dB 16 8 
S 08 Piaskarka satelitarna 89 dB 16 8 
S 09 Piaskarka bębnowa SG 8 89 dB 16 8 
K 01 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 02 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 03 Sprężarka D50 74 dB 16 8 
K 04 Sprężarka Airpol 37 76 dB 16 8 
K 05 Sprężarka Airpol 45 76 dB 16 8 
CW1 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 
CW2 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 

 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – 

budynku instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Ponieważ na etapie 
projektowania nie można określić dokładnych mocy akustycznych poszczególnych urządzeń, 
przyjęto założenie zdecydowanie przeszacowujące, że hałas powodowany pracą instalacji nie 
przekroczy wartości dopuszczalnej na stanowiskach pracy 85 dBA. Przyjęto izolacyjność 
akustyczną ścian na poziomie 25 dBA.  
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Tabela 11 Dane źródła hałasu typu hala produkcyjna. 

Źródło typu hala produkcyjna 

Nr X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 H Lwew 

Powl 175 167 129 197 152 233 198 203 8.0 55,0 
Tromle 131 200 138 211 95 239 88 228 5.0 40,0 
Piask 92 233 40 265 70 319 125 285 8.0 40,0 
Biuro 194 206 204 222 188 232 178 216 4.0 55,0 
LZO 178 217 187 231 158 248 149 235 5,5 85,0 

Dla celów analizy akustycznej przyjęto równoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu.  
Ponieważ na klimat akustyczny oddziaływać będzie również hałas powodowany przez 

przejazdy pojazdów pracowników oraz gości, w obliczeniach uwzględniono 110 przejazdów 
samochodów osobowych oraz 10 przejazdów pojazdów ciężarowych (na podstawie obserwacji 
portiera). Jako czas oddziaływania przyjęto osiem najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej. Do wyznaczenia poziomu hałasu drogowego wykorzystano funkcję programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez Biuro 

Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych 97-300 Piotrków Tryb. 
„źródła ruchome”. Funkcja ta służy do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie 
drogi ich przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i 
wysokości każdego z nich. Opcja pozwala wyliczyć moc źródła zastępczego. Następnie 
program dokonuje podziału takiego źródła na odpowiednią ilość źródeł cząstkowych, jeśli uzna 
to za konieczne z punktu widzenia metody obliczeniowej. W obliczeniach w porze nocy 
uwzględniono przejazd trzydziestu trzech samochodów lekkich i 2 ciężkich. Jako czas 
oddziaływania przyjęto jedną najniekorzystniejszą godzinę nocy. 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono analizę akustyczną przy wykorzystaniu 
programu komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, Piotrków Tryb., 
opartego na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO 
9613-2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczenia.” Uzyskane wyniki w poszczególnych węzłach recepcyjnych siatki odnoszą 
się do przyjętych założeń obliczeniowych.  

VI.3.2.2 Ocena klimatu akustycznego 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych na podstawie znajomości 
parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny 
lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  

Dane do obliczeń, wyniki oraz wykresy izofon znajdują się w załączniku nr 11.  
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Rysunek 7 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora dzienna)  

Na wykresie dotyczącym pory dziennej kolorem czerwonym zaznaczono izofonę 50 dBA, która 
przebiega całkowicie na terenie Zakładu. Na wykresach na zielonym tle zaznaczono hałas na 
elewacjach terenów chronionych - budynków mieszkalnych. Na wykresie dotyczącym pory 
nocnej linia jasnozielona odpowiada poziomowi hałasu równemu normatywnej wartości dla pory 
nocnej równej 45 dBA.  

 
Rysunek 8 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora nocna)  

Z zamieszczonych wykresów widać, iż wpływ analizowanego przedsięwzięcia na stan klimatu 
akustycznego będzie niewielki. Hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji wraz z ich 
infrastrukturą będzie niższy od dopuszczalnych wartości o ponad 10 dB.  
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VI.3.3 Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza 

atmosferycznego 

VI.3.3.1  Określenie wielkości emisji i danych do obliczeń. 

Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 

Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 

W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. Równocześnie planowane jest zwiększenie zużycia 
surowców oraz ograniczenie strumienia odsysanego powietrza do około 100 000 m3/h. 
Emisję z emitora instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych E-A wyliczono 
na podstawie emisji rocznej mnożąc gwarantowaną emisję LZO w przeliczeniu na węgiel 
organiczny przez udziały poszczególnych zanieczyszczeń w emisji rocznej (za rok 2011). 
EA = 100 000 m3/h * 50 mg C/m³ = 5,0 kg C/h. 
Emisja z emitora w przeliczeniu na poszczególne związki występujące w surowcach wynosi: 
Tabela 12 Emisja z emitora instalacji do redukcji LZO 

Nr 
emitora 

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja 

Ładunek 

roczny 

[kg/h] [Mg/rok] 

E-A Instalacja powlekania  

formaldehyd 
alkohol izobutylowy 
metyloetyloketon 
metyloizobutyloketon 
octan etylu 
węglowodory alifatyczne 
czterochloroetylen 
etylobenzen 
mezytylen 
toluen 
fenol 
ksylen 
kumen 
węglowodory aromatyczne 

0,000023 
0,001483 

1,178 
0,771 

0,2032 
2,102 

0,00779 
0,584 

0,00583 
0,2422 

0,02864 
1,519 

0,001166 
0,02976 

0,0002 
0,0098 

7,77 
5,09 
1,34 

13,87 
0,051 
3,86 

0,038 
1,60 
0,19 

10,02 
0,008 
0,196 

Ponadto w związku z modernizacją zakładu wystąpią emisje z linii fosforanowania oraz z linii 
cynkowo-niklowej.  
Emisje przyjęto na podstawie emisji dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego dla 
istniejącej linii fosforanowania oraz z linii cynkowo-niklowej pracującej w Środzie Śląskiej 
w drugim zakładzie należącym do firmy Gotec. Planowana linia galwaniczna będzie 
przeniesiona z zakładu znajdującego się w Środzie Śląskiej. 
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Tabela 13 Emisja z emitorów z procesów fosforanowania i cynkowania 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 

gazów 
Temperatura gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Linia 1 
fosforanowania 

E F1 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 2 
fosforanowania 

E F2 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 
galwaniczna  
Zn-Ni 

E G 

pył pm10 0,00101 

10 0,6 9,5 300 

chrom vi* 0,0000015 

nikiel* 0,00000073 

cynk* 0,000044 

chlorowodór 0,02410 

kwas siarkowy 0,00302 

 
Na terenie Zakładu występują ponadto źródła emisji typu energetycznego: kotłownia nr 1 na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej maszyn powlekania, wyposażona w 2 
kotły Viessmann Vitomax. Eksploatacja przez cały rok. Kotły są opalane olejem opałowym. 
Kotłownia nr 2 na potrzeby linii fosforanowania, eksploatacja trwa przez cały rok, również jest 
to kocioł opalany olejem opałowym. Kotłownia nr 3 wyposażona w kocioł Buderus Heiztechnik 
Gmbh, eksploatacja trwa przez cały rok. Nagrzewnice powietrza – suszarki linii fosforanowania 
wyposażone w olejowe nagrzewnice powietrza. 

Tabela 14 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ze źródeł energetycznego 
spalania oleju opałowego lekkiego 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 
wylotu 
gazów 

Temperatura 
gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K1 
 

Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 

pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 

Dwutlenek azotu 0,1999 
Tlenek węgla 0,05 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K2 Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 
pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 
Dwutlenek azotu 0,1999 

Tlenek węgla 0,05 
Kotłownia nr 2  
olejowy Omnimat 16  
o mocy 1,7 MW (przy linii 
fosforanowania) 

K3 Pył całkowity 0,0554 7,4 0,35 8,6 455 
pył zawieszony 0,0554 
Dwutlenek siarki 0,13 
Dwutlenek azotu 0,0739 
Tlenek węgla 0,0185 
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nagrzewnica nr 1 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K4 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 

Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

nagrzewnica nr 2 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K5 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Kotłownia nr 3 
Kocioł Buderus o mocy 
350 kW 

K6 Pył całkowity 0,0573 3,6 0,25 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Do oceny wpływu ruchu pojazdów samochodowych układem drogowym na terenie Zakładu 
wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB dla Windows. Pakiet służy do 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł 
punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z obowiązującą metodyką. Emitory liniowe 
mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory 
zastępcze. W przypadku emitorów liniowych do obliczania stężeń w powietrzu zastosowano 
metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. 
Metodyka CALINE3 została pozytywnie zweryfikowana przez US EPA w oparciu o pomiary 
kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy 
wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model ten jest szeroko znany i 
stosowany również w krajach Unii Europejskiej. OPERAT FB wykorzystuje model CALINE 3 
do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60-min., jako lepiej odpowiadający rzeczywistym 
procesom dyspersji zanieczyszczeń od źródeł komunikacyjnych niż metoda zastępczych źródeł 
punktowych. W pozostałych aspektach algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie 
modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych 
meteorologicznych, metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, 
sposobu obliczania stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu 
dopuszczalnego lub wartości odniesienia).  

Emisję obliczono za pomocą modułu "SAMOCHODY CORINAIR" do pakietu Operat FB 
wersja 6.1.9, który służy do obliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pojazdów 
samochodowych, zgodnie z metodyką "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 
2007", zawartą w programie komputerowym COPERT 4. Metodyka może być wykorzystana do 
prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych przypadków obliczeniowych, dotyczących: 
sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i pojedynczych dróg. Emisje pochodzące z ruchu 
drogowego dzieli się na trzy grupy: 
- Emisja gorąca (hot emission)- pochodzi od pojazdów będących w ruchu,.  
- Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze 
zimny.  
- Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie 
parowania z układu paliwowego. W przeciwieństwie do emisji parowania dwie pierwsze emisje 
są uwalniane w procesie spalania.  
Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju 
paliwa. Jednak ze względu na brak wszystkich możliwych danych, niektóre wartości przyjęto w 
programie jako domyślne. Klasyfikacja pojazdów jest zgodna z podziałem przyjętym przez UN - 
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ECE (United Nations Economic Commission for Europe):  samochody osobowe,  samochody 
dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t), samochody ciężarowe, autobusy 
miejskie i autokary oraz motocykle i motorowery. Dodatkowo pojazdy podzielono ze względu 
na wiek, pojemność i technologię wykonania silnika. Technologia silników jest związana z 
latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie 
pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemność silnika (dla 
benzyn oraz dla oleju napędowego). Wykorzystano prognozy udziału pojazdów w ruchu (wg 
GDDKiA). 

VI.3.3.2 Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających wprowadzanych 

do powietrza na stan zanieczyszczenia powietrza 

VI.3.3.2.1 Metodyka modelowania 

Na stan jakości powietrza związany z pracą danego zakładu wpływają następujące czynniki: 

- rodzaj i ilość gazów i pyłów emitowanych przez zakład; 
- sposób wprowadzania substancji do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość 

i temperatura wylotu gazów); 
- warunki rozprzestrzeniania się substancji (róża wiatrów, temperatura powierza). 

Do obliczeń przyjęto w myśl art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska metodykę modelowania 
określoną jako referencyjna w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. Nr16, poz. 87). 

VI.3.3.2.2 Wymagany zakres obliczeń stężeń 

Wymagane obliczenia w zależności od zakresu: 

- skrócony zakres obliczeń : 
- obliczenia stężeń na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h od emitorów, 

- pełny zakres obliczeń: 
- obliczenia stężeń na poziomie terenu i na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h 

od emitorów, 
- obliczenia stężeń średniorocznych w zasięgu 10*h od emitorów. 

Skrócony zakres obliczeń występuje, gdy spełniony jest warunek  
ΣSmm ≤≤≤≤ 0,1×D1. 

gdzie: 
 Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 
 D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny 

W przeciwnym wypadku należy wykonać pełny zakres obliczeń. 

VI.3.3.2.3 Wymagany zakres obliczeń opadu pyłu 

Skrócony zakres obliczeń opadu pyłu ma miejsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące 
warunki (w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów): 

ΣEfe  ≤≤≤≤ 0,0667/n × Σhe
3,15 [mg/s], oraz 
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- roczna emisja pyłu ≤≤≤≤ 10 000 Mg, 
- emisja kadmu nie przekracza 0,005 % łącznej wartości emisji pyłu, 
- emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % łącznej wartości emisji pyłu. 

Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, to należy wykonać obliczenia opadu substancji 
pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych 
w celu sprawdzenia warunku: 

Op ≤≤≤≤ Dp - Rp 

gdzie:  
 Dp – wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 
 Rp – tło opadu substancji pyłowej 

Dla zakładu kryterium opadu pyłu przedstawia się następująco: 
Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     52,1 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14  < 52,1  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,442  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

VI.3.3.2.4 Szorstkość terenu 

Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu ma m.in. wpływ element topograficzny zwany 
aerodynamiczną szorstkością terenu. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (z0) 
uzależniony jest od typu pokrycia terenu oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól). 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego przyjęto dla pól 
uprawnych, równy z0 = 0,035 m 

VI.3.3.2.5 Zakres obliczeń, stężenia maksymalne i zasięg ich występowania.  

W poniższej tabeli zestawiono obliczone maksymalne stężenia w powietrzu jakie wystąpią 
w wyniku emisji, odległość ich występowania od emitora oraz wymagany zakres obliczeń. 

Tabela 15 Stężenia maksymalne i wymagany zakres obliczeń: 

Substancja Smm[µg/m3] 0.1*D1 µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci 

receptorów 

Ocena 

pył PM-10 3056 280 TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 625 350 TAK Smm > D1 

tlenki azotu jako NO2 94465 200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 97750 30000 TAK Smm > D1 

amoniak 998 400 TAK Smm > D1 

benzen 1133 30 TAK Smm > D1 

czterochloroetylen 0,3003 600 - Smm < 0.1*D1 

fenol 1,104 20 - Smm < 0.1*D1 

fluor 1,238 30 - Smm < 0.1*D1 

formaldehyd 0,000887 50 - Smm < 0.1*D1 

ksylen 58,5 100 TAK 0.1*D1< Smm <D1 
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kwas siarkowy (VI) 0,2671 200 - Smm < 0.1*D1 

chlorowodór 4,54 200 - Smm < 0.1*D1 

nikiel 0,0000323 0,23 - Smm < 0.1*D1 

ołów 2,190 5 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

toluen 9,34 100 - Smm < 0.1*D1 

metyloetyloketon 45,4 300 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory aromatyczne 15864 1000 TAK Smm > D1 

cynk i jego związki 0,001946 50 - Smm < 0.1*D1 

alkohol izobutylowy 0,0572 300 - Smm < 0.1*D1 

etylobenzen 22,53 500 - Smm < 0.1*D1 

kumen 0,0450 50 - Smm < 0.1*D1 

metyloizobutyloketon 29,70 50 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

mezytylen 0,2246 100 - Smm < 0.1*D1 

octan etylu 7,83 100 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 57969 3000 TAK Smm > D1 

W odległości do 30 × Xmm = 30 × 149,6 [m] = 4488 m obszary o zaostrzonych normach nie 

występują, dlatego nie wykonywano dodatkowych obliczeń dla zaostrzonych norm. 

W zasięgu 10 × h = 10 × 10 m = 100 m, nie występują budynki mieszkalne w tym również 

wyższe niż parterowe, więc nie jest wymagane wykonywanie obliczeń maksymalnych stężeń 

substancji w powietrzu powyżej poziomu terenu. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku 

nr 9. W dalszym toku przeprowadzono obliczenia pyłu zawieszonego w sieci receptorów. 

VI.3.3.2.6 Wyniki obliczeń 

Obliczenia stężeń 1 godzinnych, częstości przekroczeń oraz stężeń średniorocznych wykonano 
za pomocą programu „OPERAT-FB" dla Windows wersja 6.1.8/2012 w siatce receptorów na 
poziomie terenu 900x 700 m, co 20 m. Wartości stężeń, nie wykazują przekroczeń. Uzyskane 
maksymalne wyniki przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  

Nazwa zanieczyszczenia 
Maksym. częstość przekroczeń D1, % 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen - - - 0,00   <  0,2   

metyloetyloketon - - - 0,00   <  0,2   

pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2   

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2   

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2   

metyloizobutyloketon - - - 0,00   <  0,2   

amoniak - - - 0,00   <  0,2   

benzen - - - 0,00   <  0,2   

ołów - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory aromatyczne - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory alifatyczne - - - 0,00   <  0,2   
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Nazwa zanieczyszczenia 
Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen      460        260       0        1,9211    < 9 

metyloetyloketon      460        260       0        1,4903    < 23,4 

pył PM-10      220        180       0        0,3817    < 20 

dwutlenek siarki      420        200       0        1,0779    < 16 

tlenki azotu jako NO2      220        180       0        5,7578    < 28 

tlenek węgla      380        200       0        3,2600  

metyloizobutyloketon      460        260       0        0,9748    < 3,42 

amoniak      380        260       0        0,1586    < 45 

benzen      380        200       0        0,0403    < 4,5 

ołów      380        200       0        0,0002    < 0,45 

węglowodory aromatyczne      380        200       0        0,5615    < 38,7 

węglowodory alifatyczne      440        260       0        2,8540    < 900 

Wszystkie wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. 

VI.3.3.2.7 Opad pyłu  

Nie zachodzi potrzeba obliczania opadu pyłu. 

VI.3.3.2.8 Graficzne przedstawienie wyników 

Graficznie za pomocą izolinii przedstawiono wyniki obliczeń (stężenia średnioroczne) w siatce 
obliczeniowej na poziome terenu w zasięgu 10*h od emitorów w załączniku 9 

VI.3.3.2.9 Wnioski  

Według art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 
prawny. Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja 
zanieczyszczeń z  instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani 
wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym 
obciążeniu pracy urządzeń. 

VI.3.4 Zagrożenie awarią przemysłową 

VI.3.4.1 Regulacje prawne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) w miejsce nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wprowadziła pojęcie 
awarii przemysłowej. Przy czym pod pojęciem awarii należy rozumieć zdarzenia np. pożar, 
eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 
ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535), zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 
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VI.3.4.2 Potencjalne awarie na terenie zakładu 

Źródła potencjalnych awarii: 

1. Zbiorniki na olej opałowy zakładowych kotłowni zlokalizowane w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
2. Magazyn farb, lakierów i rozcieńczalników – wydzielone pomieszczenie w części 
południowo-wschodniej budynku powlekania, wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów. Pomieszczenie wentylowane z użyciem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Magazyn substancji chemicznych używanych do fosforanowania – wydzielone 
pomieszczenie w części północno-zachodniej wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów.  
4. Procesy powlekania 
5. Procesy fosforanowania 

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia awarii na terenie zakładu należy: 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia i instalacje technologiczne; 

� dokonywać na bieżąco przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji technologicznych; 

VI.3.5 Szata roślinna 

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe 
rolnicze. Działki przeznaczone pod inwestycję są już zabudowane, lub utwardzone. 
Z uwagi na brak zadrzewień na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jej realizacja nie 
spowoduje ubytków w świecie roślinnym.  

VI.3.6 Fauna 

Na rozpatrywanym terenie poza ptactwem charakterystycznym dla obszarów zurbanizowanych, 
oraz nornicami i kretami, nie występują żadne cenne gatunki zwierząt. Na etapie 
funkcjonowania oddziaływanie Zakładu na faunę nie będzie miało miejsca. 

VI.3.7 Wpływ planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 

Teren inwestycja nie należy do obszarze europejskiej sieci Natura 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary ”Dolina Drwęcy” 
specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 4 km w linii 
prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

VI.3.8 Odpady 

Wytwarzanie odpadów  

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
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zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami jest objęty decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2009 r. znak ŚG.I.mc.760-1/42/08 
pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 28 stycznia 2018r. 
Decyzja określa między innymi dopuszczone do wytwarzania odpady niebezpieczne, miejsca ich 
tymczasowego magazynowania. Warunki pozwolenia nie uwzględniają stanu rzeczywistego tak 
pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. W wyniku działalności zakładu powstają 
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Całkowite wyeliminowanie wytwarzania odpadów jest niemożliwe. GOTEC sp. z o.o dla 
instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych 
procesów produkcyjnych:  

- przyjęcie surowców (dostawcy zewnętrzni)  
- odtłuszczanie  
- piaskowanie  
- fosforanowanie  
- pokrywanie  
- pakowanie i oznakowanie  
- wysyłka produktów  
- substancje pokrywające  

W każdej z tych procedur przywiązuje się wagę do utrzymania na poszczególnych odcinkach 
procesu produkcyjnego czystości i porządku. Poza tym istotną kwestią jest optymalizacja 
poszczególnych czynności pod kątem zużycia surowców np. ustalenie i ścisłe przestrzeganie 
uzyskania odpowiedniej grubości warstwy pokrywającej w powlekaniu elementów. Ponadto 
prowadzi się destylację zużytych rozpuszczalników przez co możliwe jest ponowne ich użycie w 
produkcji. W procesie fosforanowania celem zmniejszenia zawartości wody w szlamach zużytej 
kąpieli fosforanowo- wapniowo-cynkowej stosuje się prasy filtracyjne.  
W zakładzie nie prowadzi się odzysku żadnego z wytwarzanych odpadów. Gospodarowanie 
odpadami polega na ich selektywnym magazynowaniu i przekazywaniu podmiotom 
uprawnionym do ich odbioru i dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Wobec tego w 
interesie zakładu leży ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ponieważ powoduje 
zmniejszenie kosztów produkcji. 
Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
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na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Są to wypracowane praktyki postępowanie z odpadami stosowanymi przez Zakład 
i pozytywnie oceniane przez kontrole zewnętrzne np. WIOŚ. W związku z tym powinno się 
zapewnić: 

1. selektywne, bezpieczne dla środowiska magazynowanie, 
2. magazynowanie w pełnej izolacji  od środowiska ze względu na charakter odpadów, 
3. ostateczne odebranie przez uprawnionego odbiorcę, dającego gwarancje zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  

Oprócz rozwiązań technicznych zapewniających tymczasowe bezpieczne magazynowanie 
odpadów na terenie Zakładu, monitorowanie ich wytwarzania i postępowania z nimi wymuszają 
przepisy ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia ewidencji, kart przekazania oraz tworzenia 
zestawień zbiorczych. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami 
powinno znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia 
zintegrowanego.  

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  

Poniżej w tabeli zestawiono przewidywane rodzaje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
i miejsca ich powstawania oraz zalecany sposób magazynowania  

Tabela 17 Wytwarzane odpady niebezpieczne 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Źródło powstawania Sposób magazynowania 

Sole i roztwory 
zawierające metale 
ciężkie 

06 03 13* 
Zużyte kąpiele oparte na bazie kwasu 
heksafluorocyrkonowego używana do 
fosforanowania metali, zużyte kąpiele 
soli chromowych używane do 
rozjaśniania i utrwalania powłok. 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
cynkowania na bazie wodorotlenku 
sodu i tlenków cynku do 
fosforanowania cynkowego 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
niklowania na bazie wodorotlenku sodu 
siarczanu niklu  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Kwasy trawiące 11 01 05* Zużyte kwaśne roztworów nisko 
stężonych kwasów siarkowego, solnego 
azotowego używanych w aktywacji 
neutralizacji, rozjaśnianiu w procesach 
przygotowawczych.  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową.  Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji odbiorcy uprawnionemu 
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Alkalia trawiące  11 01 07* Zużyte kąpiele alkalicznych roztworów 
używanych do odtłuszczania metali w 
procesie przygotowawczym przed 
fosforanowaniem lub\ i nałożeniem 
warstw metali ochronnych 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Osady i szlamy 
z fosforanowania  

11 01 08* Zużyta kąpiel fosforanowo –wapniowo-
cynkowa o odczynie kwaśnym oraz 
szlam z prasy filtracyjnej o odczynie 
kwaśnym pochodzące z procesu 
fosforanowania. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Opakowania zawie-
rające pozostałości 
substancji niebez-
piecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

15 01 10* Magazyn surowców.  W kontenerze w izolacji od 
środowiska  

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania, 
ubrania ochronne   

15 02 02* Przede wszystkim w czasie procesów 
odtłuszczania fosforanowania i 
powlekania. Maty filtracyjne  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Baterie i akumulatory 16 06 01* Używane w maszynach, urządzeniach i 
sprzęcie stanowiącym wyposażenie 
instalacji  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Zużyte urządzenia 
zawierające niebez-
pieczne elementy 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
12 (źródła światła) 

16 02 13*  Wyposażenie rozbudowanych nowych 
hal i pomieszczeń produkcyjnych oraz 
pomieszczeń biurowych. 

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Szlamy zawierające 
substancje 
niebezpieczne z 
innego niż biolo-
giczne oczyszczanie 
ścieków 
przemysłowych. 

19 08 13* Wytrącane osady w czasie 
oczyszczania ścieków popłucznych z 
fosforanowania i linii cynkowo-
niklowej. Zawierają wodorotlenki 
glinu, żelaza, cynku, niklu, chromu, 
sole siarczanowe, azotowe i 
fosforanowe. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową. Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji uprawnionemu odbiorcy.   
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Tabela 18 przewidywane ilości wytwarzanych odpadów  

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów Mg/r 
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 06 03 13* 15 
Kwasy trawiące 11 01 05* 150 
Alkalia trawiące  11 01 07* 150 
Osady i szlamy z fosforanowania  11 01 08* 200 
Inne chlorwocoorganiczne rozpuszczalniki 
i mieszaniny rozpuszczalników  

14 06 02* 45 

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  14 06 03* 135  
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

15 01 10* 2 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
ubrania ochronne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach)   

15 02 02* 360 

Baterie i akumulatory  16 06 01* 0,005 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła 
światła) 

16 02 13*  0,45 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 
niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

19 08 13* 1250 

Również ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie ulegną wzrostowi. Są to 
odpady nie wymagające szczególnych zabezpieczeń dotyczących wyizolowania od środowiska. 
Dotychczas w Zakładzie były one magazynowane w sposób selektywny w wydzielonych 
miejscach.  

Tabela 19 Odpady inne niż niebezpieczne  

Rodzaj odpadu Kod Miejsce powstawania Ilość odpadów w Mg/r 

Odpady z odtłuszczania 
inne niż wymienione w 
11 01 13 

11 01 14 Zużyta kąpiel odtłuszczającą o 
odczynie alkalicznym używana 
w procesie fosforanowania. 

160 

Odpady z piłowania 
żelaza i jego stopów  

12 01 01  Wykańczanie produktów  25 

Cząstki i pyły żelaza 
oraz jego stopów 

12 01 02  Proces piaskowania (zużyty śrut 
metalowy) 

1000 

Opakowania z papieru i 
tektury   

15 01 01 Magazyn surowców i wyrobów  180 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

15 01 02  Magazyn surowców i wyrobów  90 

Opakowania z metali  15 01 04  Magazyn surowców i wyrobów  300 

Odpadowe tonery 
drukarskie  

16 02 16 Pomieszczenia biurowe  0,01 

Nieorganiczne odpady 
inne niż wymienione w 
16 03 03 i 16 03 80 

16 03 04  Linia produkcyjna – Partie 
produktów nieodpowiadające 
wymaganiom 

100 
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VI.3.9 Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

VI.3.10 Dobra materialne i dobra kultury 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia, nie występują 
obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym 
przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze 
względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i 
kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

VI.4 Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakład. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 

VII UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

VII.1 Uzasadnienie wyboru wariantu 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, zachowania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 
Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, kierowano się następującymi 
przesłankami: dogodna lokalizacja na terenie istniejącego zakładu, oddziaływanie 
przedsięwzięcia zostanie zamknięte w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 
W rozważaniach odstąpiono od wariantu II, Wariant, ten mimo iż teoretycznie umożliwia 
osiągnięcie podobnogo stopnia redukcji lotnych związków organicznych, charakteryzuje się 
mniejszą niezawodnością. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego wariantu. 
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VII.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i 

siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

VII.2.1.1 Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

VII.2.1.1.1 Etap budowy 

Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

VII.2.1.1.2 Etap eksploatacji 

Rozpatrując ten aspekt oddziaływania zakładu na środowisko należy podzielić je na dwie 
kategorie: 

� zagrożenie obsługi; 
� zagrożenia zdrowia osób trzecich (nie związanych z zakładem). 

Taki podział wynika z obowiązujących aktów prawnych regulujących całokształt zagadnień 
ochrony zdrowia i środowiska. Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, na które składają się głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od 
charakteru kontaktu z w/w związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne 
dotyczą dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami 
ochrony powietrza i zagrożenia ludności. 

VII.2.2 Wpływ inwestycji na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 
i powietrze 

W ramach inwestycji na terenie niezagospodarowanym, nie przewiduje się wycinki drzew czy 
krzewów. Zakład Gotec Polska Sp. z o.o. dba o otoczenie budynków, pobliskich terenów, na 
działkach należących do firmy sukcesywnie są sadzone rośliny. Obszar zakładu utrzymywany 
jest w czystości i porządku. Oddziaływanie na biocenozę lądową ograniczy się do terenu 
zakładu. Źródłem zagrożenia dla przyrody jest nie tylko bezpośrednie oddziaływanie, ale także 
oddziaływanie pośrednie, jak skażenie wód i gleby lub zanieczyszczenie powietrza. Dlatego 
całość działań minimalizujących wpływ człowieka na środowisko podejmowanych w innych 
obszarach powinna także uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony stanowisk roślin i zwierząt. 
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Przedsięwzięcie nie będzie miało również żadnego wpływu na utratę korzyści ekologicznych, 
jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk, ponieważ inwestycja dotyczy istniejącego 
terenu zakładu. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone 
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy”. Obszar ten oddalony jest o około 4,5 km w linii prostej od 
planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajdują się specjalne obszary ochrony 
siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 8km oraz obszar ”Dolina Drwęcy” - 
położony w odległości ok. 5 km. W odległości ok. 7,0 km położony jest specjalny obszar 
ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska” 

Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, 
na którym nie występują gatunki grzybów podlegających ochronie, nie występują obszary 
wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub 
leśne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Podsumowanie: 

Ze względu na tak znaczną odległość miejscowości Jastrzębie od obszarów chronionych, 

planowane przedsięwzięcie nie będzie w  oddziaływało na przyrodę tych obszarów. 

VII.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu  

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane na paletach i w specjalnych pojemnikach w granicach 
działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 
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VII.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy objęty 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków oraz dobra materialne 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede 
wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na niską emisję do środowiska substancji 
zanieczyszczających oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowi dla nich 
zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne, z uwagi na niewielki, minimalny zasięg 
oddziaływania zamykający się w granicach władania terenem przez inwestora. Wszelkie 
przekształcenia odbywać się będą jedynie w ramach działek, do której Inwestor posiada tytuł 
prawny i nie będą oddziaływać na dobra materialne osób trzecich. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 

zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 

VIII OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

VIII.1  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody: 
• indukcyjno-opisową; 
• modelowania matematycznego; 
• analogii środowiskowych. 

Do oceny wpływu emisji z zakładu wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB 
dla Windows Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującą metodyką. Algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie modelowania 
poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych meteorologicznych, 
metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, sposobu obliczania 
stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu dopuszczalnego lub 
wartości odniesienia). 
Przeprowadzone obliczenia uwzględniają metodykę referencyjną. Według tej metodyki, stężenie 
uśrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z tłem nie może przekraczać dopuszczalnego 
poziomu odniesienia w sposób bezwarunkowy, zaś stężenie 1-godzinne może być dowolnie duże 
ale nie może występować częściej niż przez 0,2% (0.274% dla SO2) czasu w roku. Jest to 
równoważne warunkowi, w którym percentyl 99,8 (99.726 dla SO2) stężenia nie może być 
większy od wartości odniesienia dla 1 godziny. 
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Model cyfrowy symulujący pole akustyczne generowane w wyniku działalności analizowanego 
zespołu źródeł hałasu sporządzono w oparciu o program komputerowy LEQ PROFESSIONAL 
(wersja 6.x.), którego opis i algorytm obliczeniowy zawiera instrukcja ITB nr 338/96 a w części 
dotyczącej wpływu otoczenia na rozchodzące się fale akustyczne, norma PN ISO 9613. 

VIII.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w art. 63 precyzuje, jakie oddziaływania na środowisko 
mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podczas eksploatacji instalacji po jej 
uruchomieniu, a wynikające z pracy instalacji, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji 
zanieczyszczeń i energii. W przypadku analizowanej instalacji - zakładu dotyczy to emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ścieków popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy 
urządzeń. 

a) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia.  

Na etapie budowy nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko - będą to oddziaływania 
typowe i nieuniknione ze względu na samą istotę procesu inwestycyjnego, jak lokalne 
przekształcenia powierzchni ziemi, nagromadzenie odpadów budowlanych i okresowe 
uciążliwości związane z transportem materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi.  

Tabela 20 Charakter potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia wynikających z jego istnienia  

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 

PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe                
2 Wody podziemne  x  x  x          
3 Jakość powietrza  x   x   x        
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
 x   x   x        

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz  x  x  x x x        
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie   x x  x  x        
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi   x             
12 Zatrudnienie             x   
13 Dobra materialne i kulturalne                

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

 x  x  x  x        

15 Powierzchnia ziemi  x  x  x  x        
16 Dobra materialne, zabytki                 

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne, O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  „ x „ - oddziaływanie występuje „  „  - brak oddziaływania 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

64 

b) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska.  

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów środowiska. 

c) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.  

Tabela 21 Charakter potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wynikających z emisji 
zanieczyszczeń do środowiska   

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 
PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe   x             
2 Wody podziemne        x        
3 Jakość powietrza          x    x  
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
               

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz                
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie                
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi                
12 Zatrudnienie              x  
13 Dobra materialne i 

kulturalne 
               

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

  x  x           

15 Powierzchnia ziemi  x   x x  x        
16 Dobra materialne, zabytki 

kultury 
               

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne,  
O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  
 „ x „ - oddziaływanie występuje 
„  „  - brak oddziaływania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że inwestycja wpłynie w sposób nieznaczny na stan środowiska oraz zdrowie 

ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Wpływ przedsięwzięcia na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą w odniesieniu do 
jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał 
charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Obecny i przyszły sposób 
korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego nie jest narażony na 
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negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej 
wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości 
sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w związku z eksploatacją 
instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. Zarówno na etapie realizacji i 
eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie 
uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej. Wobec pozytywnego lub 
neutralnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne wymienione powyżej elementy 
środowiska nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

 

Rysunek 9 Widok na teren zakładu od strony południowej 

IX PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM NA CELE 
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Z punktu widzenia kontroli potencjalnego oddziaływania na środowisko działalności 
prowadzonej na terenie zakładu GOTEC POLSKA spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu, 
spełnienia wymogów obowiązujących przepisów oraz sposobach oceny wielkości emisji, 
proponuje się uznać za niezbędne prowadzenie monitoringu w zakresie: 

• ewidencjonowania ilości pobieranej wody z wodociągu gminnego, 
• ilości zużywanej energii elektrycznej, 
• ilości zużytych paliw, 
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• szczelności zbiorników, 
• stanu technicznego i szczelności kanalizacji sanitarnej  

• ewidencji ilościowej i jakościowej wytworzonych, magazynowanych, wywożonych 
i przekazywanych odpadów. Ewidencja winna obejmować sposoby gospodarowania 
odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Ewidencję 
wytwarzanych odpadów należy prowadzić w oparciu o dokumenty: 

- karty ewidencji odpadów, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, 
- karty przekazania odpadu 

• ilości i rodzaju wszystkich zdarzeń wpływających na normalne prowadzenie działalności, 
które mogą stworzyć zagrożenie środowiska. 

• proponuje się ewidencjonowanie wielkości emisji wszystkich substancji emitowanych 
z terenu zakładu w zakresie wymaganym do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
tj. według art. 287 Prawa ochrony środowiska. Do tej ewidencji należy zastosować wzory 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 816). 

Nie zachodzi potrzeba monitorowania wpływu instalacji na zasoby faunistyczno - florystyczne 
w miejscowości Jastrzębie. 
Zaproponowany w raporcie monitoring jest w pełni wystarczający dla analizowanego 

przedsięwzięcia. 

X PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

Z uwagi na specyfikę produkcji instalacja powlekania GOTEC Polska sp. z o.o w Jastrzębiu 
stosuje i wykorzystuje takie substancje jak rozpuszczalniki organiczne i nie ma możliwości 
zastąpienia ich innymi substancjami. Tym nie mniej zarówno ich ilość znajdująca się w 
Zakładzie oraz właściwie prowadzenie procesu produkcyjnego powoduje iż potencjalne 
zagrożenia są niewielkie. 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

Stosowanie nowoczesnych urządzeń, których praca jest bardziej niezawodna i energooszczędna 
jest podstawą planowanego zwiększenia wydajności instalacji. 

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

Planowana inwestycja, charakteryzuje się nowoczesnością oraz ekonomicznością, również w 
zakresie zużyć surowców i materiałów pomocniczych. Przewidziano taki obieg wody, który w 
maksymalny możliwy sposób ograniczy jej zużycie. 
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- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

W efekcie zastosowania planowanych rozwiązań nastąpi zwiększenie produkcji przy braku lub 
nieznacznym zwiększeniu ilości powstających odpadów. Ponadto dzięki zastosowaniu instalacji 
redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie prowadzony w niej odzysk 
rozpuszczalników, które będą mogły być następnie zastosowane w innych instalacjach.  

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

Inwestycja charakteryzuje się niewielkim stopniem oddziaływania na środowisko naturalne. 
Hałas powodowany przez pracę instalacji nie wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej. Wielkość emisji do powietrza będzie w wysokim 
stopniu ograniczona poprzez zastosowanie instalacji do redukcji LZO, która jest głównym 
elementem planowanych inwestycji. 

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

Technologia która będzie zastosowana jest nowoczesna, zarówno w zakresie zastosowanych 
materiałów, jak i rozwiązań technicznych, tym niemniej została już powodzeniem zastosowana 
w Europie.  

- postęp naukowo-techniczny.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych stanowi instalację wyjątkowo 
nowoczesną, której szczegółowe rozwiązania techniczne są chronione patentami przed 
możliwością poznania przez konkurencję. W instalacji firmy AWS wykorzystane zostaną 
nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w wielu instalacjach w Niemczech i Austrii. 

Biorąc, zatem pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, iż realizowana inwestycja, spełnia 

wszelkie wymagania stawiane nowo uruchamianym instalacjom. 

XI  WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

XII ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
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obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem i realizacją 
przedsięwzięć - nowej inwestycji. Jest to związane z zapewnieniem akceptacji społeczeństwa dla 
planowanego przedsięwzięcia. W tym celu można wykorzystywać różne sposoby, np. informacje 
dostarczane podczas indywidualnych rozmów z sąsiadami, informacje przekazywane na piśmie. 
Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności od adresatów. 
Z informacją należy docierać do wszystkich mieszkańców. W sensie teoretycznym termin 
„społeczny udział w projekcie” oznacza proces, w którym społeczność lokalna aktywnie 
uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy i kształtu projektu, jego lokalizacji 
oraz ocenie wpływu na środowisko. Zakłada się więc, iż docelowo ostateczna decyzja o 
warunkach realizacji projektu powinna być wynikiem współpracy inwestora, władz 
samorządowych i społeczności lokalnej. Zakres udziału i forma zaangażowania społeczeństwa w 
dany projekt mogą być bardzo zróżnicowane. Sposób wyrażania opinii społeczeństwa na temat 
projektu często bywa spontaniczny, np. manifestacja przeciwników lub zwolenników projektu, 
petycja obywateli skierowana do władz różnego szczebla, listy protestacyjne w sprawie budowy 
określonej inwestycji etc. Zasięganie opinii społeczeństwa ma na celu wymianę zdań „bez 
skutków prawnych”. Zasadniczym powodem przeprowadzania konsultacji społecznych jest 
zagwarantowanie „otwartości” procesu decyzyjnego i zaangażowanie w ten proces obywateli. 
Począwszy od dyskusji nad celowością powstania inwestycji, poprzez omówienie i wybór 
jednego z wariantów projektu, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji administracyjnej, 
istnieje wiele różnorodnych metod i technik (formalnych i nieformalnych) na zagwarantowanie 
udziału mieszkańców w projekcie. Celem nadrzędnym jest zrealizowanie inwestycji 
odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej. 

Konstruktywny dialog z opinią publiczną wymaga podjęcia następujących działań: 
• dostarczenia wyczerpującej informacji zainteresowanym osobom i grupom społecznym,  
• stworzenia praktycznych możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi,  
• zasięgania opinii społecznych przy pomocy badań sondażowych, 
• wyjaśniania deklarowanych obaw i zgłaszanych wątpliwości, 
• ujawnienia faktycznych zagrożeń związanych z inwestycją, 
• uwzględniania zgłaszanych propozycji i rozwiązań. 
W sensie praktycznym konsultowanie oznacza umiejętne wykorzystanie narzędzi komunikacji 
społecznej w celu uzyskania zrozumienia i akceptacji dla podejmowanych przez organy 
samorządowe decyzji. Jednym ze sposobów przekonywania mogłoby być udowodnienie na 
przykładach już działających obiektów, że ich uciążliwość nie jest tak duża, jak to sobie ludzie 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

69 

wyobrażają. Jakiegokolwiek ryzyka nie da się wyeliminować, ale trzeba mieć zawsze na uwadze 
jego minimalizację. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

XIII  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Realizowane zadanie nie będzie dotyczyło najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, 
czy regionie kujawsko-pomorskim. Inwestycja położona jest poza granicami istniejącego 
obszaru Natura 2000, planowanych obszarów zarówno tworzonych dla ochrony ptaków, jak 
i ochrony siedlisk, rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego, użytku ekologicznego, zespołu 
przyrodniczo- krajobrazowego, czy w pobliżu pomników przyrody. 

Inwestycja polegająca na rozbudowie instalacji należącej do GOTEC POLSKA spółka z o. o., 
Zakład w Jastrzębiu gmina Bartniczka będzie oddalona o. ok. 3,8 km od specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk ”Dolina Drwęcy” oraz o około 4 km w linii prostej od obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6 km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Nie będzie wywierać wpływu na ochronę ptaków, nie pogorszy istniejącego środowiska ich 
bytowania i rozrodu. Nie jest to rodzaj inwestycji wymieniony w zagrożeniach Standardowego 
Formularza Danych dla tego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do naruszenia dobrego stanu ekologicznego doliny 
i nie wpłynie na pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których 
ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. 

Dlatego też, ze względu na lokalizację zakładu do poza obszarem Natura 2000, a także poza 
cennymi przyrodniczo okazami przyrody nie przewiduje się działań kompensacyjnych. 
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XIVPOZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 , poz. 1055) instalacja do 
powierzchniowej obróbki substancji wymaga pozwolenia zintegrowanego (ust. 2 pkt. 6, ppkt 9). 
Na prowadzenie instalacji – zakład posiada pozwolenie zintegrowane udzielone przez Wojewodę 
Kujawsko – Pomorskiego decyzją z dnia 25.10.2006 r. znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06 
zmienione decyzją znak ŚG.I.ak.760-1/25/09, z terminem ważności do dnia 31 października 
2016 roku. Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu 
aktualnego pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej 
instalacji winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

XV TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przyjęcie wskaźników literaturowych do teoretycznej oceny wpływu  na czystość powietrza jest 
pewnym założeniem upraszczającym, którego zasadność mogą tylko zweryfikować badania 
czystości powietrza. Przyjęcie do oceny wpływu instalacji na środowisko pewnych modeli 
matematycznych wprowadza dalsze uproszczenia, co odbija się na dokładności wyników. 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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XVI STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu 
wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, sporządzony na 
etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców. Gotec stanowi 
największego pracodawcę na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
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fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Powstanie hala produkcyjna budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. 
Wymiary wewnętrzne budynku wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. 
Ściany będą wykonane z pustaków z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych detale będą odważane i wsypywane do bębnów. 
Każdy detal będzie nadzorowany komputerowo. Na detalach aluminiowych i na detalach 
wulkanizowanych  tworzona będzie właściwa powłoka z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) lub proces fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy 
te prowadzone będą zgodnie z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą 
płukane w płuczkach kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki 
fosforanowej następuje podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym 
obiegiem gorącego powietrza w odpowiednio dobranym czasie.  
 

Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 
 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
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alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
 
Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  
 
Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2011 wyniosło: 4 927 786 Kw/h 

Zużycie surowców i materiałów: 

Zużycie środków łączących w roku 2011 wyniosło 349,1 Mg, natomiast zużycie 
rozpuszczalników wyniosło 266,532 Mg.  

Masa fosforanowanych części w roku 2010 wyniosła 3 121 281[kg]. Natomiast masa pokrytych 
części wyniosła 9 363 843[kg]. 

Docelowo planowany jest ponad trzykrotny wzrost zużycia surowców i materiałów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie w zakładzie ulegnie zwiększeniu do 525 osób.  
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Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Zakład położony jest na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. 
rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m.  

Geologia 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi.  

Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste i 
średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 
0,00010¸0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
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kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy.  

Gleby 

W rejonie Zakładu występują gleby brunatne i płowe rozmieszczone na przeważającej części 
gminy. Są to gleby należące do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są 
przez grunty słabsze – klasy V i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie 
gleby bielicoziemne. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 

Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących.  
 
Obszary Natura 2000 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 
4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 

Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji i Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – pomorskim obszar 
chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia obszary 
NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody 
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 
zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 
 

Opis analizowanych wariantów 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale II.2. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych urządzeń 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Za racjonalny wariant alternatywny należy 
uznać budowę instalacji wykorzystującej katalityczne dopalanie, czyli zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko  

Środowisko abiotyczne 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko abiotyczne będzie miało miejsce 
głównie na etapie inwestycyjnym. Ze względu na to, że instalacje będą zlokalizowane na 
przekształconym już wcześniej terenie należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. nie wystąpi 
znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko abiotyczne. 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Odpady 

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
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i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami powinno 
znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.  

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.  

Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Źródłem hałasu emitowanego z terenu przedmiotowego obiektu do środowiska jest praca 
maszyn, urządzeń oraz wentylatorów powodująca emisję energii akustycznej do otoczenia. 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – budynku 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 
Ocena klimatu akustycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż inwestycja nie 
spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.  
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Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

Podczas budowy zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia 
pochodzące z: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, terenów składowych, 
prowadzenia robot ziemnych, przewozu i składowania materiałów budowlanych. 
Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 
Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 
W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. 
Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja zanieczyszczeń 
z instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani wartości odniesienia 
substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym obciążeniu pracy 
urządzeń. 

Zagrożenie awarią przemysłową 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 

Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

Dobra materialne i dobra kultury 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą 
odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też 
zagrożone dobra materialne. 

Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakładu. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 
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Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 
Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

Etap budowy 
Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, na które składają się 
głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od charakteru kontaktu z w/w 
związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne dotyczą dopuszczalnych 
stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami ochrony powietrza i 
zagrożenia ludności. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi. 

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane w granicach działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy. 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. 
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W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 
zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 
 

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko  

W przypadku analizowanej instalacji dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków 
popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Obecny i przyszły sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego 
nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje 
dodatkowej wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje 
pogorszenia jakości sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w 
związku z eksploatacją instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. 
Zarówno na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni 
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny.  

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
Spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba 
wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. 

 
Porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej, 
- postęp naukowo-techniczny.  
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o.o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

Pozwolenie zintegrowane 

Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu aktualnego 
pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej instalacji 
winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
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wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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I Wprowadzenie 

I.1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład 
w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, 
sporządzony na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397) zaliczane jest zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 do 
inwestycji, dla której raport jest wymagany obligatoryjnie. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), 
planowaną inwestycję ze względu na rodzaj stosowanych technologii można określić, jako (§ 2 
ust. 2): 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na 

rozbudowie przedsięwzięć zrealizowanych wymienionych w § 2.  ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, 

osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone” 

Instalację należącą do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu należy zaklasyfikować, jako 

instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu 

rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok 

(§ 2 ust. 1 punkt 16). Planowana rozbudowa spowoduje zwiększenie zużycia rozpuszczalników 

od obecnego zużycia wynoszącego 267 Mg/rok do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. Ponieważ 

próg, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia wynosi 200 Mg/rok to planowaną 

rozbudowę należy zaklasyfikować, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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I.2 Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również 
w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na: 
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–d; 

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, 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska; 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

12) 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; 
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13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru;  

15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 
napotkano, opracowując raport; 

16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 

17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

I.3 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

I.3.1 Materiały źródłowe 

1. Wytyczne obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, MAGTiOS, 
Warszawa 1981 / 83; 

2. S. Chruściel, M. Nowicki “Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery”; 

3. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku IOŚ, Warszawa 1988 r.; 

4. Metody pomiarowe hałasu zewnętrznego w środowisku, PIOS, Warszawa 1992 roku; 

5. Instrukcja Nr 338 “Metoda określenia uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz 
z programem komputerowym “ ITB, Warszaw 1991 r.; 

6. Radosław J. Kucharski, Marek Kraszewski, Andrzej Kurpiewski, ”Obliczeniowe metody 
oceny klimatu akustycznego w środowisku”, Wydawnictwo Geologiczne Warszawa, 1988 

7. E. Szulc „Diagnoza stanu i uwarunkowania ochrony wartości konserwatorskich” – 1999 r. 
sporządzonej przez Pracownię Architektury Krajobrazu.  

8. Natura 2000. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Środowiska (PDF i mapy) 

9. Natura 2000. http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/  

10. Opis procedury oczyszczania powietrza zużytego dla projektu 1372_GOTEC/LAMA firmy 
AWS Group 

11. Istrukcja technologiczna linii fosforanowania oraz linii galwanizerskiej cynkowo-niklowej 

12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministertwo 
Środowiska Warszawa 2008 r.,  

13. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku  

14. Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok – Bydgoszcz 2012 

15. Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Brodnicy http://starostwo-
brodnica.bip.net.pl 

16. Program ochrony środowiska powiatu brodnickiego na lata 2004-2007 

17. Pozwolenie zintegrowane dla GOTEC POLSKA sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu  

18. Ministerstwo Środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z programem działań. Warszawa, 2003. 
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I.3.2 Przepisy prawne związane z lokalizacją i projektowaniem inwestycji 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. nr25, poz.150) 
� Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159); 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243); 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.) 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r ( Dz. U. nr 137 poz. 984)  

w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8  poz. 70). 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 ), 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 z 2009 r. poz. 31) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu 
przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. nr 252, poz. 2128). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz. 1366). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U.nr 206, poz. 1291) 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

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

I.4  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców, większość okolicznych 
mieszkańców utrzymuje się z hodowli zbóż oraz zwierząt uprawnych.  Wieś położona jest około 
10 km od Brodnicy, w południowo-zachodnim rejonie gminy Bartniczka. Sołectwo Jastrzębie 
liczy 691 mieszkańców i 200 gospodarstw domowych. Gotec stanowi największego pracodawcę 
na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle gminy Bartniczka 

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Lokalizacja instalacji będącej przedmiotem wniosku nie jest konfliktowa z punktu widzenia 
zasobów przyrodniczych i kulturowych w tym ochrony zabytków. Zakład znajduje się 
w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Otwarta przestrzeń sąsiadujących obszarów 
rolniczych sprzyja dobrym warunkom przewietrzania.  
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I.5 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

I.5.1 Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych 

GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zajmuje na chwilę obecną działki nr 241/1, 
241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 238/27, 238/28, 238/30 (mapa 
ewidencyjna stanowi załącznik nr 6) . Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 37 850 m2, 
z czego 10 700 m2 przypada na budynki, a powierzchnia utwardzona stanowi 16 850 m2,.przy 
czym zieleń zajmuje powierzchnię 10 300 m2. W najbliższej perspektywie planuje się 
sukcesywne powiększanie zajmowanej powierzchni i budynków. 

I.5.2  Krótki opis GOTEC Polska sp. z o.o 

Firma GOTEC Polska sp. z o.o została utworzona w 1999 roku, produkcję rozpoczęto w  Polsce 
południowej w Komornikach Śląskich. W 2001 roku rozpoczęto budowę Zakładu w Jastrzębiu. 
Rozpoczęcie użytkowania nastąpiło 1 lutego 2002 r.  
Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

I.5.3 Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny 

Wjazd na teren działki od strony wschodniej z drogi powiatowej Stare Świerczyny – Jastrzębie. 
Obecny stan zagospodarowania terenu zakładu przedstawia Plan sytuacyjny Zakładu (załącznik 
nr 3). Planowana inwestycja zmieni istniejący układ przestrzenny poprzez wybudowanie hali 
mieszczącej instalację do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Pozostałe zamierzenia 
tzn. zwiększenie parku maszynowego, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali 
aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej zostaną zrealizowane w istniejących 
obiektach. 
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Tabela 1. Zagospodarowanie działek 

Powierzchnia działek 37 850 m2 

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe, 
drogi, parkingi)  16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Planowany budynek instalacji do redukcji emisji lotnych 
związków organicznych  

630 m2 

Budynek instalacji do redukcji LZO. 
Budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. Wymiary wewnętrzne budynku 
wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. Ściany będą wykonane z pustaków 
z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

I.5.4 Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita pojemność wanien procesowych użytych 
w fosforanowaniu wynosić będzie 33 m3. Wydajność maksymalna linii galwanicznej wyniesie 
137 m2/h. Detale będą odważane i wsypywane do bębnów. Każdy detal będzie nadzorowany 
komputerowo. Elementy najpierw poddawane będą odtłuszczaniu. Następnie detale poddane 
będą płukaniu w płuczce kaskadowej. W dalszej kolejności będą kierowane do procesu 
aktywacji, po którym detale zostaną poddane płukaniu w płuczce kaskadowej, trzykomorowej. 
Kolejnym etapem będzie proces tworzenia właściwej powłoki z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) na detalach aluminiowych i na detalach wulkanizowanych lub proces 
fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy te prowadzone będą zgodnie 
z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą płukane w płuczkach 
kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki fosforanowej następuje 
podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym obiegiem gorącego powietrza w 
odpowiednio dobranym czasie. Po procesie suszenia detale będą wysypywane z bębna lub 
ściągane z zawieszek i układane w „giterboksach” odbiorczych. Woda używana w procesie 
fosforanowania poddawana będzie oczyszczaniu. 
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Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 

W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy związane 
z przygotowaniem powierzchni obrabianych detali, nakładaniem powłoki metalicznej oraz 
wykończeniem. Działanie automatu polega na realizacji cyklu obróbki galwanicznej wg. z góry 
zadanego programu. Automat wykonuje samoczynnie we właściwej kolejności wszystkie 
operacje przygotowawcze, zasadnicze i wykończeniowe, zapewniając obrabianym przedmiotom 
jednolitość i odpowiednią jakość osadzanej powłoki, poprzez utrzymanie wymaganych 
parametrów procesu 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Przebieg procesu technologicznego rozpoczyna się od załadowania, po czym następują dwa 
procesy suszenia, i odmuchiwanie powietrzem. Następnie przeprowadzane jest natryskiwanie i 
trzykrotnie powtarzane zdejmowanie z zawieszek. Po tym następuje proces podwójnego 
płukania i pasywowania Cr III, proces ten jest powtarzany. W kolejnym etapie następuje 
płukanie i rozjaśnianie, a w dalszej kolejności odtłuszczanie chemiczne. Po tym przeprowadzane 
jest podwójne płukanie, podwójne trawienie i następne dwa płukania. Przed dalszymi procesami 
zachodzi neutralizowanie i kolejno trzy płukania. Proces technologiczny kończy się nakładaniem 
powłoki Zn/Ni, które jest wykonywane sześciokrotnie.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
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I.5.5 Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę dotyczy celów bytowych 
załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii cynkowo-niklowej. Będzie to 
woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5 m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Qśr.d = 18,4 m3/d (woda surowa) 

Qśr.d = 52,6 m3/d (woda zdemineralizowana) 

Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej: 11 000 MW/h 

Zużycie surowców i materiałów: 
 
zużycie środków łączących  
Chemosil 
Megum 
Cuilbond 
Thixon 
Parlock 
Halosol 

713300 kg 
350200 kg 
122600 kg 

35600 kg 
100000 kg 

455 kg 

 

zużycie surowców do fosforanowania 
Bonderite 
Chlorek Poliglinu 
Deoxidizer 
Granodine 
Kwas siarkowy 
Ridoline 
Ług Sodowy 

30 000 kg 
35 700 kg 
36 100 kg 
52 200 kg 
37 400 kg 
25 000 kg 
40 000 kg 

 

zużycie surowców do cynkowania 

Anody cynkowe 
Nikiel 
Ług sodowy 
Kwas solny 
Kwas siarkowy 
Preparaty do czyszczenia 
elektrochemicznego 
Preparaty oraz dodatki do 
pasywacji 

21 500 kg 
80 000 kg 
60 000 kg 

120 000 kg 
40 000 kg 

 
27 800 kg 

 
21 300 kg 
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I.5.6 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 

Rysunek 2 Widok na południe od Zakładu  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów zgodnie z umową zawartą 
z odpowiednią firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 
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II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 

II.1 Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

 
Rysunek 3 Lokalizacja Gotec Sp. z o.o. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Powierzchnię płaskiej równiny morenowej urozmaicają 
nieregularne, niegłębokie, podłużne obniżenia (niekiedy zatorfione) o charakterze rynien 
subglacjalnych. Tego typu formy występują na zachód, na północ i na wschód od terenu 
zajmowanego przez GOTEC POLSKA spółka z o.o Zakład w Jastrzębiu. Zakład położony jest 
na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m. 
Zbocza rynien są niekiedy dość strome. Fragment takiego zbocza, przylegający do zachodniej 
granicy omawianej lokalizacji osiąga spadki ponad 12 %, a na niewielkim odcinku granice 
terenu stanowi podcięcie erozyjne. Generalnie rozpatrywany obszar nachyla się w kierunku 
wschodnim i południowo-wschodnim.  
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II.2 Geologia i hydrogeologia 

II.2.1 Geologia 

Dla niniejszej dokumentacji  wykorzystane zostały dotychczas opracowane przeglądowe mapy 
geologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczne oraz materiały Archiwum Wierceń i 
Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. 

Informacji o budowie geologicznej w sąsiedztwie Zakładu w Jastrzębiu dostarczają 
udokumentowane otwory hydrogeologiczne wykonane w związku z planami budowy ujęcia. 
Odwiercono je do głębokości 35–55 m ppt (otw. BH 522, pg 04). 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi. W profilu otworu BH 207 (Ośrodek Zdrowia, 1962 r.) 
przypowierzchniowa seria osadów słabo przepuszczalnych osiąga miąższości około 26 m. 
Izoluje ona 3–3,5 m warstwę nawodnionych piasków drobnych, którą przewiercono w interwale 
26–29,5 mppt. Do głębokości 34 m ppt nawiercono gliny pylaste. Warstwa ta prawdopodobnie 
występuje w formie nieciągłego przewarstwienia na kontakcie dwóch różnowiekowych warstw 
osadów słabo przepuszczalnych. Na zbliżonej głębokości 28,0 – 31,7 m ppt napotkano warstwę 
osadów nawodnionych w profilu otworu MAW 1778 (1942 r.), który zlokalizowany jest w 
północnej części zabudowy mieszkaniowej Jastrzębia. W otworze tym warstwy wodonośnej nie 
przewiercono do jej spągu, a woda ustabilizowała się na głębokości 20,7 m ppt. Przy czym 
izolujące osady piaszczyste opisano jako iły plastyczne i piaszczyste. 

Natomiast odmienny profil litologiczny opisano w profilu otworu BH 206 (Jastrzębie: Szkoła, 
1978). Pod przykryciem 40 m serią glin piaszczystych i pylastych, w przedziale głębokości 
40,0–44,5 m ppt przewiercono nawodnione piaski średnioziarniste oraz piaski średnioziarniste z 
domieszką otoczaków i żwiru. Napięte zwierciadło wody ustabilizowało się 26,6 m ppt, tj. na 
rzędnej około 113,5–114 m npm. Analogiczny profil litologiczny przewiercono w otworze 
hydrogeologicznym BH 522 (Jastrzębie: Baza Maszynowa). 

Kompleks glin piaszczystych przewiercono w przedziale głębokości 0–40 m ppt, a poniżej w 
interwale 40–45 m zastoiskowe iły warwowe. Seria osadów słaboprzepuszczalnych izoluje 7,0 m 
warstwę nawodnionych piasków średnioziarnistych, które przewiercono w przedziale głębokości 
45,0–52,0 m ppt. W jej spągu nawiercono stropową część warstwy gliny piaszczystej (52–54 m 
ppt). Osady te, zgodnie z objaśnieniami do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1 :50 000, ark. 286 – Górzno, zakwalifikowano do stadiału Rogowca, stadiału Warty 
(zlodowacenie środkowopolskie). 

W spągu opisanego kompleksu osadów prawdopodobnie występuje około 10–12 m warstwa 
fluwioglacjalnych osadów piaszczysto-żwirowych związanych z transgresyjną stadiału Warty. 
Osady te prawdopodobnie uległy częściowej redukcji w odniesieniu do ich pierwotnej 
miąższości. W rejonie planowanego otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego nawiercono je w 
otworze badawczym zlokalizowanym w miejscowości Bachor. W otworze tym w spągu osadów 
fluwioglacjalnych nawiercono kolejne przewarstwienie glin piaszczystych w rejonie miejsca 
lokalizacji projektowanego otworu przewiduje się ich występowanie w interwale głębokości 
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około 80–88 m ppt. miąższość zachowanych osadów kształtuje się w przedziale około 8–12 m.  

W rejonie Jastrzębia miąższość zachowanych osadów z tego okresu kształtuje się w przedziale 
około 30–40 m. Kompleks osadowy budują piaski i żwiry z nieregularnymi przewarstwieniami 
mułków, mułków piaszczystych oraz zastoiskowych osadów ilastych akumulacji fluwialnej. Ze 
względu na warunki sedymentacji utwory te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością 
wykształcenia litologicznego oraz miąższości poszczególnych warstw osadów. 

II.2.2 Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste 
i średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 0,00010 ÷ 
0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Dokumentowany obszar według opracowania A.S. Kleczkowskiego (1990, 1991) usytuowany 
jest poza strefą wydzielonych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  Zlokalizowany jest 
również poza granicami obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000. 
Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowej (osady słabo przepuszczalne) powoduje 
ograniczenie infiltracyjnego zasilania wód gruntowych. Szczególnie w okresie wiosennym 
dominuje spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych spływających po powierzchni 
osadów słabo przepuszczalnych. 

W obrębie osadów spoistych mogą występować  międzymorenowe poziomy wód gruntowych. 
Są to poziomy występujące w lokalnych spiaszczeniach w obrębie glin zwałowych, bądź 
zawieszony na stropie osadów spoistych. Zwierciadła tych poziomów mają charakter swobodny 
lub lekko napięty. Ich wydajność zależy bezpośrednio od warunków klimatyczno-pogodowych. 
Zmiana poziomu wód gruntowych może następować od wypływów powierzchniowych po zanik. 
Generalnie spływ wód pierwszego od powierzchni poziomu wodonośnego (wody gruntowe) 
następuje w kierunku wschodnim i północno-wschodnim tj. w kierunku lokalnych cieków 
powierzchniowych stanowiących lokalną bazę drenażu dokumentowanego terenu. Nie można 
jednak wykluczyć innych lokalnych kierunków przepływów wód gruntowych, jak również ich 
zmian na przestrzeni sezonowych wahań zwierciadła wód. Najbliższe ujęcia wód podziemnych 
występują we wsi Jastrzębie, w odległości około 400-600 na południe i południowy - wschód. 

Wody użytkowego poziomu wodonośnego są izolowane od powierzchni terenu warstwą osadów 
słaboprzepuszczalnych (gliny zwałowe) osiągających miąższość 26-45 m. W praktyce należy 
uznać możliwość zanieczyszczenia tych poziomów za znikomą (współczynnik filtracji glin 
zwałowych wynosi około 1x10-9 m/h). W wyniku działalności prowadzonej na terenie zakładu 
zanieczyszczeniu mogą ulec wody pierwszego poziomu wodonośnego. Działalność prowadzona 
w wyniku projektowanej inwestycji praktycznie nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia wód 
podziemnych, a w szczególności użytkowego poziomu wodonośnego.  
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II.2.3 Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy. Ciek 
ten w odległości około 1,5 km dopływa do niewielkiego jeziora, z którego wody kierują się do 
rzeki Brynicy a następnie bezpośrednio do rzeki Drwęcy. Stanowi on lokalną bazę drenażu wód 
gruntowych jak i niewielkich cieków powierzchniowych. Przy czym regionalną bazę drenażu 
zarówno dla wód powierzchniowych, jak i wód w przypowierzchniowych warstwach 
wodonośnych stanowi współczesna dolina Drwęcy. 

II.2.4  Gleby 

Gleby brunatne i płowe są rozmieszczone na przeważającej części gminy. Są to gleby należące 
do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są przez grunty słabsze – klasy V 
i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie gleby bielicoziemne. 

II.2.5 Klimat 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony powietrza atmosferycznego, 
największe znaczenie mają warunki anemometryczne. W ocenie tego zagadnienia posłużono się 
danymi ze Stacji Meteorologicznej w Toruniu, która jest najbardziej reprezentatywną stacją 
opisaną w Katalogu Danych Meteorologicznych.  

W skali roku najczęstsze są tutaj wiatry z kierunku W-19,5% i SW- 13,8%. Łącznie z 
kierunkiem NW (11,4%) na wiatry z sektora zachodniego przypada 44,7 % wszystkich częstości. 
Na wiatry z kierunku SE przypada 12,1% częstości, E-11,8%, S-9,1%, NE-8,3% i N-8,2%. Na 
cisze atmosferyczne przypada 6,0% częstości. Średnie roczne prędkości wiatrów według 
kierunków są wyrównane (od 2,9 m/s z kierunku S do 3,6 m/s z kierunku W). Najniższe 
prędkości wiatrów występują w miesiącach letnich i jesiennych, a największe w miesiącach 
wiosennych. Cisze atmosferyczne najczęstsze są w październiku (8,8%), a najrzadsze w marcu 
(4,7%). Na wiatry słabe (do 2m/s) przypada około 43% wszystkich przypadków z wiatrami.  

II.2.6 Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 
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Na wschód od wsi Jastrzębie znajduje się niewielkie 2-3 ha Jezioro Rybka objęte planami małej 
retencji.  

Wody gruntowe zalegają na głębokości powyżej 4m. Izolowane są utworami słabo 
przepuszczalnymi. Wieś Jastrzębie jest zwodociągowana i skanalizowana. Z infrastruktury tej 
korzysta również Zakład.  
 
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Gotec położony jest w jednolitej cześci wody powierzchniowej, którą stanowi  rzeki Pisa. Jej 
charaktyerystyka pozostaje aktualna wg stanu z pozwolenia zintegrowanego. Zakład znajduje się  
w obszarze jednolitej cześci wody podziemniej oznaczonej nr 40. Charakterystyka ogólna 
poniżej. Szczegółowa także w poz.zintegrowanym. 

Obszar inwestycji leży na obszarze JCWPd o powierzchni 7539,5 km2. 

Obszar JCWPd 40 obejmuje  zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on 
różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód 
podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest 
wielopiętrowy; obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne 
miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo- zachodniej części obszaru wody podziemne 
występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania sytemu wodonośnego znajdują 
się w północnej i wschodniej części JCWPd.  GZWP występują w obrębie JCWPd: 
129,131,141,210,214,215. 
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II.3 Klimat akustyczny 

Według źródła powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu: 

– przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i 
usługowych, 

– hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i 
lotniczego, 

– hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i 
w obiektach użyteczności publicznej. 

Klimat akustyczny środowiska województwa kujawsko-pomorskiego kształtowany jest głównie 
przez hałas komunikacyjny drogowy. 

Hałas przemysłowy na terenie powiatu stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla 
budynków zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest 
kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej 
izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji 
urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.  

Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma 
charakter lokalny. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie. Takie stacjonarne źródła hałasu 
mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie. 

Obszar, na którym położony jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zlokalizowany 
jest w części północno - zachodniej wsi Jastrzębie. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 
objętego przedmiotową analizą znajduje się droga powiatowa oraz pola uprawne. Najbliższymi 
obiektami podlegającymi ochronie akustycznej są budynki mieszkalne usytuowane przy i we wsi 
Jastrzębie.  

Usytuowanie najbliższych terenów chronionych przed hałasem względem granic zakładu w 
pojęciu ustawy Prawo ochrony środowiska (teren + instalacje) zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Najbliższe tereny chronione przed hałasem w okolicy Zakładu 

Kierunek Odległość od granicy zakładu [m] Charakterystyka terenu 

Południowo- wschodni  Ok. 150 m. Zabudowa wiejska. 

Południowy Ok. 1500 -2000 m Zabudowa wiejska. 

Pozostałe tereny usytuowane tuż przy granicy obszaru przemysłowego, na terenie którego 
zlokalizowany jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu posiadają charakter rolniczy. 
Należy zaznaczyć, że lokalizacja zakładu jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska 
akustycznego. Wynika to ze znacznej odległości źródeł hałasu względem terenów podlegających 
ochronie akustycznej, to jest od 150 m od źródeł generujących energię akustyczną. Klimat 
akustyczny wsi Jastrzębie jest korzystny. Zagrożenie hałasem komunikacyjnym ze strony drogi 
Stare Świerczyny - Jastrzębie jest niewielkie ze względu na małe natężenie ruchu. 
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Rysunek 4 Droga Stare Świerczyny - Jastrzębie (po prawej stronie Gotec) 

Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez 
dany teren. Jako czas oddziaływania przyjmuje się czas  8 najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej oraz  1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej. 

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w [dB]. 

Lp.  Rodzaj terenu 

Drogi lub linie kolejowe1 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzy-
stnym godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 3) 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
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Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem obowiązują następujące dopuszczalne 
poziomy dla terenów zabudowy zagrodowej (klasa akustyczna 3b):  

LAeq= 55 dB(A) (pora dzienna) 

LAeq= 45 dB(A) (pora nocna) 

II.3.1 Powietrze atmosferyczne 

Zgodnie z art. 89 Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
w terminie do 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 
w danej strefie za rok poprzedni oraz dokonuje klasyfikacji stref. W ocenie rocznej za rok 2011 
uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 16 marca 2012 roku. W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 
2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały 
obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko - 
pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod 
PL0402), miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404). Liczba 
stref w całym kraju, według nowego podziału, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem 
ochrony zdrowia, wynosi 46, natomiast pod kątem ochrony roślin - 16 stref. 

Ocenę sporządzono na podstawie wyników pomiarów za rok 2011 zgodnie z „Wytycznymi do 
rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art.89 ustawy 
Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 
2004/107/WE” (GIOŚ, Warszawa, luty 2011r.). Dyrektywa 2004/107/WE jest Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005 r.), natomiast Dyrektywa 2008/50/WE (tzw. CAFE) - Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008 r.).  
Roczna ocena jakości powietrza w strefach za 2011 rok zawiera jeden nowy element w stosunku 
do oceny za rok 2010 – jest nim konieczność wykonania dodatkowej oceny jakości powietrza w 
strefach pod kątem dotrzymania poziomu docelowego dla pyłu PM2,5. Poziom ten, zgodnie z 
Dyrektywą 2008/50/WE, wynosi 25 µg/m3.  

Ocena za 2011 rok wykonywana jest w takim samym układzie stref jak ocena wykonywana rok 

wcześniej. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje ten sam podział 

kraju na strefy (przy czym, jak poprzednio, w niektórych strefach nie dokonuje się oceny jakości 

powietrza pod kątem kryteriów dotyczących ochrony roślin). 

W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa kujawsko - pomorskiego za rok 

2011 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w roku 2011 na 95 stacjach 

pomiarowych, w tym na:  

• 26 stałych stacjach pomiarowych poza uzdrowiskami,  
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• 2 stałych stacjach zlokalizowanych na terenie dwóch uzdrowisk (Ciechocinek, Inowrocław), 
natomiast na terenie trzeciego uzdrowiska w województwie (Wieniec – Zdrój) badań nie 
prowadzono,  

• 55 stacjach pomiarów pasywnych SO2 i NO2,  

• 12 stacjach pomiarów pasywnych benzenu (2 na terenie miasta Bydgoszcz, 3 na terenie Włocławka 
oraz po 1 w następujących miastach: Toruniu, Brodnicy, Chełmnie, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle 
nad Notecią i Żninie).  

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy 

w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko - 

pomorska) znalazły się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony 

powietrza.  

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2011 roku zadecydowały:  

a) w aglomeracji bydgoskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska, Plac 
Poznański),  

• stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Plac Poznański),  

b) w mieście Toruniu:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Dziewulskiego),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu (ul. Dziewulskiego),  

c) w mieście Włocławku:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Okrzei),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ul. Okrzei),  

d) w strefie kujawsko - pomorskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad Notecią - 
ul.P.Skargi, Koniczynka - stacja bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Żnin – ul.Potockiego),  

• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Nakło nad 
Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP, Tuchola – ul. Piastowska, 
Ciechocinek - uzdrowisko),  

• ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawsko - 
pomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – średnia z 3 lat 
(2007-2011) częstość przekraczania 120 µg/m3

 przez stężenia 8-godzinne wyniosła 31 dni (24 dni 
w roku 2009, 33 dni w roku 2010 i 37 dni w roku 2011).  

Klasyfikacja ze względu na ochroną roślin dla jedynej w województwie strefy (kujawsko– 

pomorskiej) ze względu na SO2 i NOx okazała się korzystna , ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast 

w przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza 

województwa kujawsko - pomorskiego - Krzyżówka w województwie wielkopolskim (wskaźnik 

AOT40 określony dla 5 lat 2007-11 wyniósł 19467,5 µg/m3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 

18000 µg/m3*h o 8,2 %).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu podał 
pismem z dnia 23.04.2012 r. znak WIOŚ-DTo-DzMŚ.7016.34.2012.KH informację 
o środowisku, która określa aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Pismo stanowi załącznik 
nr 8 do opracowania. 
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Tabela 4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [µg/m3] 

Dwutlenek siarki 4 

Dwutlenek azotu 9 

Tlenki azotu 12 

Pył zawieszony PM10 20 

Benzen 2,5 

Ołów 0,01 

II.3.2 Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących. Na polach występują przede 
wszystkim gatunki łowne: zające, kuropatwy, rzadziej bażanty oraz sarny polne. Można 
ewentualnie spotkać skowronka, czy jastrzębia gołębiarza krążącego nad polem. Z drobnych 
ssaków w otoczeniu można spotkać kreta, jeża i mysz polną. 
Na obszarze, na którym znajduje się zakład w m. Jastrzębie brak elementów szczególnej ochrony 
przyrodniczej (parków, rezerwatów, otulin itp.). 

Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt popularnie występujące w Polsce oraz 
gatunki łowne ptaków i ssaków. Rozbudowa instalacji w m. Jastrzębie i jej eksploatacja nie 
będzie stanowić zagrożenia dla ich istnienia. 

II.3.3 Szata roślinna 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem wyniosła w gminie Bartniczka 1399 ha w tym:  
- lasy 1338 ha 
- grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha.  

Lasy na terenie gminy administrowane są przez Leśnictwo Długi Most, a Nadleśnictwo Brodnica  

W otoczeniu Zakładu znajdują się pola uprawne, łąki, pastwiska, oraz zabudowa zagrodowa. Na 
tym terenie nie występują objęte ochroną prawną gatunki roślin. 

II.3.4 Rezerwaty przyrody 

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 

− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 
rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 
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− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na zachowanie i dalszą ochronę 
roślinności w rezerwatach przyrody. 

II.3.5 Obszary Natura 2000 

Podstawą prawną Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC, zgodnie, z 
którą ochrona siedlisk polega na: 

- nie zmniejszaniu naturalnego zasięgu środowiska; 
- zachowaniu funkcje i specyficznej struktury siedliska; 
- wprowadzaniu właściwej stan ochrony typowych gatunków. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC dnia 30 listopada 2009 roku w 
sprawie ochrony dziko żyjących ptaków. 

W przypadku ochrony gatunków oznacza to: 

- zachowanie liczebności populacji, utrzymanie się jej w biocenozie przez dłuższy czas; 
- utrzymanie naturalnego zasięgu gatunku; 
- zachowaniu wystarczająco dużej powierzchnia siedliska gatunku. 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na 
środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono 
obszar Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne 
i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000.  

Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:  
- Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje 

o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych 
i gatunkach „naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości 
przyrodniczej i zagrożeniach; 

- mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000. 

SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów 
przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy) zgodnie 
z procedurą określoną przez KE. 

Objaśnienie kodów użytych do oznaczenia poszczególnych obszarów: 

PLB - obszary specjalnej ochrony ptaków 

PLH - specjalne obszary ochrony siedlisk 

PLC - obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice 
całkowicie się pokrywają. 
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Średnio w UE do sieci Natura 2000 należy ponad 10 proc. powierzchni krajów unijnych. 
Najwięcej, bo aż 25,5 proc., w Słowacji i 25 proc. w Słowenii. Najmniej w Irlandii – tylko 
2,9 proc. powierzchni kraju, i w Wielkiej Brytanii tylko 5,8 proc. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 października 2009 r. przyjęła 453 nowe obszary siedliskowe 
i 78 powiększeń obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000. Zakończyła w ten sposób okres wyznaczania terenów objętych tą 
formą ochrony w kraju z wynikiem: 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które 
łącznie pokrywają 21 procent kraju. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest w Polsce: 
- 76 typów siedlisk, w tym 14 priorytetowych, 
- 44 gatunki roślin, w tym 10 priorytetowych, 
- 89 gatunków zwierząt, w tym 12 priorytetowych. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 
− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 

rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 

− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o 
około 4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

„DOLINA DRWĘCY” – obszar o kodzie PLH280001. Forma ochrony w ramach sieci Natura 
2000:  specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Długość Drwęcy wg danych literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach 
Ostoi Dolina Drwęcy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Obszar 
Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Dominujące formy 
rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny 
polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia 
dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, 
niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i 
Ostródy.  
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Ostoja obejmuje całą rzekę Drwęce, wraz z dopływami Grabiczek i Dylewka, oraz z 
przyujściowymi fragmentami rzek Dylewki, Pobórskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki i 
Wel. Oprócz tego w skład ostoi wchodzą pięciometrowe pasy brzegów wzdłuż wymienionych 
rzek. Drwęca ma długość 249 km i jest typową rzeką pojezierną. Rzeka wypływa ze Wzgórz 
Dylewskich i wpada do Wisły koło Torunia. Dzięki występowaniu dużych różnic poziomów 
pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na wielu odcinkach charakter rzek 
podgórskich.  

Ostoja jest szczególnie ważna dla ochrony bogatej ichtiofauny. Występuje tu siedem gatunków 
ryb ważnych z europejskiego punktu widzenia m.in. boleń, koza i głowacz białopłetwy oraz 
jeden gatunek bezżuchowca - minóg rzeczny. Jest to również cenne środowisko dla ryb 
wędrownych takich jak pstrąg, łosoś, troć i certa, które wędrują z Bałtyku w górę rzek, aby 
odbyć w nich tarło. Rzeka i przyległe tereny stwarzają również dogodne warunki do bytowania 
licznych gatunków ptactwa wodno - błotnego oraz płazów, w tym dwóch gatunków cennych dla 
Europy: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo 
mozaika siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów 
siedlisk cennych dla Europy m.in. łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i starorzecza. 
Ostoja ta jest szczególnie cenna jako korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim sprzyjający migracjom i rozprzestrzenianiu się wielu gatunków roślin i zwierząt. 

„BAGIENNA DOLINA DRWĘCY” – (kod obszaru PLB040002). To obszar specjalnej 
ochrony ptaków, położony w środkowej Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
Obszar Bagienna Dolina Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego i obejmuje fragment doliny środkowej Drwęcy, na odcinku pomiędzy 
przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka, a miastem Brodnica. W obrębie 
obszaru znajduje się także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynicą i Samionką 
oraz jezioro Sopień. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących 
ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych 
gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono 
występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to 
m.in.: bąk, derkacz, rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, 
żuraw i kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II 
dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i 
zagrożonymi gatunkami. Przeważającymi siedliskami są bagna i łąki stanowiące 41 % pow. 
obszaru. Roślinność jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. 
Oprócz łąk, występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla 
wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 
siedliska chronione w Uniii Europejskiej - zajmują one łącznie 14% powierzchni doliny objętej 
obszarem . Dodatkowo teren ten pocięty jest systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. 
Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 
tworząc rozległe rozlewiska. 
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Rysunek 5 Obszar Natura 2000 – Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 

„OSTOJA LIDZBARSKA” (kod obszaru PLH280012)  specjalny obszar ochrony siedlisk 
(Dyrektywa Siedliskowa) Obszar Ostoi Lidzbarskiej ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje 
się dużą różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Ostoja 
Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku sandru (od południa) i wysoczyzny morenowej 
(od północy). Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologii, uwarunkowań 
hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty roślinnej i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna 
i środkowa jej część, cechuje się znacznymi deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Na uwagę 
zasługują głębokie rynny subglacjalne, przełomowe odcinki dolin rzecznych Gary), nisze 
źródliskowe, obniżenia wytopiskowe, drumliny, ozy i kemy. Wymienione wyżej, interesujące 
formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Częste są rynnowe 
i wytopiskowe jeziora, rzeki o znacznym spadku, źródła i miejsca wysięku wody. Tak 
zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował bogactwo i naturalność szaty roślinnej. 
Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów nieleśnych. W kompleksie leśnym w północnej 
części ostoi duże powierzchnie zajmujące grądy, w tym naturalne lasy klonowo-lipowe i bogate 
gatunkowo, ciepłolubne grądy miodownikowe. W żyznych obniżeniach terenu spotyka się lęgi 
olszowo-jesionowe i olsy, częste są olsy źródliskowe, występują zubożałe postacie podgórskiego 
lęgu jesionowego. Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska 
mszarne, stosunkowo często obserwuje się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych 
fitocenoz brzeziny bagiennej. W środkowej i południowej części ostoi dominuje płaski lub 
pofalowany sandr, zajęty głównie przez bory mieszane, rzadziej bory sosnowe świeże. Spotyka 
się tez bardzo bogate florystycznie świetliste dąbrowy. 
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„OSTOJA BRODNICKA” (kod obszaru PLH040036 )Obszar w jednej trzeciej pokrywają 
jeziora i nieliczne rzeki, w jednej trzeciej lasy iglaste. Pozostała część to głównie lasy mieszane, 
siedliska rolnicze, w mniejszym stopniu lasy liściaste. 

Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi 
jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite formy rzeźby 
- pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru, 
wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe, 
itp. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. 

Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością, 
nawet do ok. 40 m. Dominują akweny eutroficzne, spotyka się jeziora mezotroficzne i 
dystroficzne. Znajdują się tu różnego typu torfowiska - wysokie, przejściowe, nakredowe oraz 
mechowiska. Często torfowiska rozwijają się wokół dystroficznych jezior, a otoczone są przez 
bagienne lasy - bory bagienne i brzeziny bagienne. Na żyznym podłożu występują płaty łęgów 
jesionowo-olszowych, rzadziej wiązowo-jesionowych. Częste są grądy i bory mieszane, spotyka 
się też fitocenozy buczyn. Rzadko występują łąki i pastwiska. W granicach ostoi niemal brak pól 
uprawnych i większych miejscowości. Częste są natomiast tereny zajęte przez obiekty 
turystyczne, w tym ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe i kąpieliska. 

Ostoja leży głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a tylko częściowo – 
województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z pięciu części, przy czym największa, 
środkowa, obejmuje obszar rynny rzeki Skarlanki wraz z występującymi tam jeziorami. Części 
zachodnie to m.in. kompleks bagiennych lasów, głównie olsów brzozowych, w okolicach wsi 
Tomki, a także rynna jezior Mieliwo i Sosno. Dwie części wschodnie, najmniejsze, obejmują 
tereny rezerwatów - leśnego "Retno" i torfowiskowo-leśnego "Bagno Mostki". Ostatni z 
wymienionych obiektów jest miejscem udanej reintrodukcji aldrowandy pęcherzykowatej, 
pochodzących z jez. Mikaszówek, jednak poziom wody ostatnio uległ tam obniżeniu na skutek 
wykopania stawu na obrzeżach torfowiska. 

Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie 
zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach 
naturalnych, ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami 
roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności 
leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne, mniejsze znaczenie mają lasy bukowe, np. w rezerwacie 
"Mieliwo". Liczne i bogate są populacje rzadkich gatunków flory wodnej i torfowiskowej (4 
gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej), w tym bardzo bogate stanowisko zastępcze 
aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na jeziorze 
Wielkie Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są 
stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Pozostałe obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony ptaków i siedlisk położone są w tak 
znacznej odległości (powyżej ) od działki, na której zaplanowano instalację, że odstąpiono od ich 
omówienia. 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

31 

Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji, położony jest na 
pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie czterech 
gmin: Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik i Zbiczno. Powierzchnia Parku 
wynosi 13 674 ha. Obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo 
część Pojezierza Brodnickiego. 

Polodowcowa rzeźba obszaru Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Dominują 
pagórkowate obszary wysoczyzny morenowej oraz bardziej płaskie, pokryte lasami 
powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi rynnami polodowcowymi, wśród których 
swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi 
jezior. Osobliwością morfologiczną tego obszaru są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące 
w otoczeniu jeziora Sumówko. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się 
58 jezior, a do największych należą: Wielkie Partęczyny (324 ha), Sosno (198 ha), Łąkorek (162 
ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (128 ha) i Ciche (110 ha).W większości są to jeziora rynnowe 
o wydłużonym kształcie. Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w 
województwie. 

Flora parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Niektóre z nich 
można dziś spotkać już tylko w niewielu ekosystemach. Wiele z nich podlega ochronie 
całkowitej lub częściowej, a zachowały się także gatunki reliktowe. Bogata jest tez fauna. Wśród 
ptaków do osobliwości zaliczyć należy m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza 
dwuczubwego (godło parku) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orła bielika. Na 
wodach jezior licznie występują łabędzie, krzyżówki i perkozy. Jeśli zdarzy się nam dostrzec 
dziwny kopiec na wodzie, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że chodzi o 
bobrzy domek. Tutaj bowiem można go jeszcze spotkać – gryzonia budującego skomplikowane 
tamy, noszącego kosztowne futro i należącego do ginących gatunków zwierząt. Ich ślady 
żerowania znajdują się głównie nad rzeką Skarlanką w Grzmięcy i nad jeziorem Wielkie 
Partęczyny. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu 
rezerwatów przyrody. Spokój tu panujący działa nader kojąco na nerwy i zapewnia prawdziwy 
odpoczynek. Dorodne lasy liściaste (głównie grądowe) chronią rezerwaty leśne „Mieliwo” i 
„Retno”, zaś naturalne torfowiska przejściowe z interesującą florą rezerwaty torfowiskowe: 
„Okonek”, „Stręszek”, „Żurawie Bagno”. Rezerwaty florystyczne zabezpieczają środowiska 
roślin: „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” – obuwika pospolitego, a „Bachotek” – kłoci 
wiechowatej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – 
pomorskim obszar chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha, z czego w 
Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń znajduje się 13 644 ha. 
Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie drzew. Wśród nich 
wyróżnia się aleja lipowo-klonowa koło leśniczówki Rytebłota nad jeziorem Zbiczno. 

Działki na których realizowana będzie inwestycja są już w chwili obecnej wykorzystywane pod 
działalność przemysłową i całkowicie zurbanizowane. W związku z tym nie występują tu 
gatunki roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii 
Europejskiej. Również w otoczeniu nie występują rośliny cenne florystycznie. W najbliższym 
sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. Z gatunków 
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chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, oprócz popularnie 
występujących jaskółek, czy wróblowatych. Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt 
popularnie występujące w Polsce oraz gatunki łowne ptaków i ssaków. 
Realizacja planowanej inwestycji na terenie Zakładu i jej eksploatacja nie będzie stanowić 
zagrożenia dla istnienia roślin i zwierząt na tym terenie. 

Podsumowanie: 

⇒ Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia 

obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony 

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

⇒ Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 

zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 

⇒ Inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska 

przyrodniczego, zarówno w fazie budowy jak i przyszłej eksploatacji. 

III OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu zakładu nie występują obiekty oraz tereny objęte 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze względu na 
brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie 
stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

Najbliżej położonymi obiektami zabytkowymi są 

- Kościół parafialny p.w. NMP w miejscowości Jastrzębie  - drewniany, zbudowany w 1812 r., 
jednonawowy, z trójbocznie zamykanym prezbiterium. Od zachodu wieża. Przy kościele 
cmentarz z nagrobkami z końca XIX wieku. 

- Liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty).  

IV OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Brak realizacji przedsięwzięcia - rozbudowy zakładu Gotec Polska Sp. z o.o. wraz z budową 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie miał następujące skutki: 

Skutki pozytywne: 

• nie powstaną nowe źródła hałasu; 

• w związku z rozbudową instalacji nie zwiększy się ilość odpadów związanych z 
eksploatacją instalacji; 

• brak dodatkowych ilości ścieków związanych z budową nowej linii fosforanowania oraz 
linii galwanicznej. 
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Skutki negatywne : 

���� nie ulegnie zmniejszeniu ilość emitorów w związku ze skolektorowaniem istniejących  
emitorów przy podłączaniu ich do urządzenia do redukcji emisji lotnych związków 
organicznych  

���� brak ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

���� nie będą odzyskiwane rozpuszczalniki (w wyniku pracy urządzenia do redukcji emisji 
lotnych związków organicznych) 

���� nie ulegną zwiększeniu wpływy środków finansowych do budżetu Urzędu Gminy 
z tytułu zwiększonej produkcji zakładu. 

���� nie zwiększy się zatrudnienie  

V OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Na etapie planowania rozbudowy Zakładu przeanalizowano inne możliwe warianty realizacji 
przedsięwzięcia. Rodzaj realizowanego przedsięwzięcia oraz cel, jakiemu ma służyć, ograniczają 
znacznie możliwość wariantowania przedmiotowej inwestycji. Analiza realizacji 
przedsięwzięcia odnosiła się przede wszystkim ustalenia metody redukcji lotnych związków 
ogranicznych. W odniesieniu do rozbudowy zakładu o linię fosforanowania i cynkowania Gotec 
rozważał budowę pełnej galwanizerni ale po analizie potrzeb oraz kosztów przyjęto rozwiązanie 
opisane w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę opisanym w rozdziale I.5.4. 

V.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia: 

W przypadku wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, stopień 
oddziaływania na środowisko Zakładu nie będzie mniejszy. Celem inwestycji jest, bowiem 
zastosowanie takiego rozwiązania, które przy zwiększeniu produkcji zakładu nie spowoduje 
wzrostu obciążenia dla środowiska – przede wszystkim w aspekcie ochrony powietrza. Bez 
zastosowania odpowiedniego urządzenia do redukcji LZO nie byłaby możliwa rozbudowa 
Zakładu i zwiększenie produkcji, co w sytuacji globalnej konkurencji mogłoby doprowadzić do 
bankructwa i zamknięcia zakładu.  

W ramach realizowanej inwestycji powstaną obiekty, których oddziaływanie na środowisko 
będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie. W omawianym wariancie (nie podejmowanie 
realizacji przedsięwzięcia) uniknie się, co prawda emisji, związanej z produkcją i powstawaniem 
ścieków popłucznych z procesów procesu tworzenia powłok ochronnych, lecz przy prawidłowej 
eksploatacji oddziaływania te będą stanowić akceptowalne obciążenia dla środowiska.  

V.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych technik 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych.  

Termiczne spalanie LZO w strumieniu gorącego powietrza wytwarzanego przez palniki gazowe 
lub olejowe jest najdłużej stosowaną metodą. Wymaga temperatury procesu od 850 do 1200 oC. 
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Instalacja taka wytwarza duże ilości dodatkowych zanieczyszczeń wynikających z procesu 
spalania paliwa. Praca autotermiczna jest możliwa przy bardzo wysokich stężeniach LZO. 
W rozważanym przypadku instalacji pracującej na potrzeby GOTEC nie może być brana pod 
uwagę z powodu olbrzymich kosztów zużycia energii i niepotrzebnych dodatkowych emisji do 
środowiska.  
Również spalanie termiczne z regeneracją ciepła posiada takie wady, jak omówiono powyżej. 
Odzysk ciepła możliwy jest na poziomie zaledwie 35% i o tyle obniża cenę eksploatacji.  

Stosunkowo najpowszechniejszym rozwiązaniem jest dopalanie katalityczne. Temperatura pracy 
jest niższa od spalania termicznego o kilkaset stopni. Przeciętna temperatura pracy dopalacza 
katalitycznego wynosi od 350 do 420°C. Istotną zaletą tej metody jest fakt iż, instalacja nie 
wytwarza dodatkowych zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliwa oraz ok. 5-krotnie 
niższy koszt eksploatacji od metody termicznej. Praca autotermiczna występuje już przy 
stężeniach powyżej 3 do 5 g LZO/m3.  

Najnowocześniejszą techniką katalityczną dostępną na rynku inżynierskim jest rewersyjne 
dopalanie katalityczne. Temperatura pracy katalizatora wynosi od 350 do 420 oC. Nie 
wytwarzają się dodatkowe zanieczyszczenia. Zużycie energii jest niższe od tradycyjnych technik 
katalitycznych. Jednak po analizie uznano, iż nie sprawdzi się dla substancji używanych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jastrzębiu. Urządzenie takie należy uznać za wariant alternatywny, 
posiadający jednak więcej wad od przyjętego wariantu. 

V.3 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale I.5.4. 

V.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, uzyskania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 

Analiza możliwość zastosowania wariantu alternatywnego wykazała, że jest on bardziej 
zawodny i w sytuacjach ograniczenia intensywności pracy zakładu, a takie sytuacje w 
gospodarce rynkowej są niemożliwe do wyeliminowania, prowadzić może do niedotrzymania 
wymaganych standardów. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji tego wariantu. 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 
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VI OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, TAKŻE 
W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

VI.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji 

VI.2 Etap budowy 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Rysunek 6 Hala produkcyjna 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Powietrze atmosferyczne 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zanieczyszczenia o charakterze 
niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń, wykonujących roboty 
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ziemne oraz prace budowlane (spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn oraz środków 
transportu), jak również zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, 
tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi oraz pracami zabezpieczającymi elementy fundamentów 
przed oddziaływaniem wilgoci. Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie realizacji 
inwestycji będzie miało charakter lokalny i tymczasowy i nie będzie stanowić tym samym 
istotnej uciążliwości dla środowiska. 

Odpady 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 
� pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, 
� użytkowaniem sprzętu budowlanego, 
� funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady należy w miarę możliwości wtórnie wykorzystać lub usunąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Na terenie budowy 
mogą powstawać następujące typy odpadów: 

Odpady niebezpieczne 

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne , nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone  

15 02 01* - sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

Odpady inne niż niebezpieczne 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 05 04 - gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione  
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne. 

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów: 
Odpady niebezpieczne – zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do prac budowlanych.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być 
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
 Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas robót rozbiórkowych oraz przygotowania 
terenu do budowy. Powstający w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych gruz powinien być w 
sposób maksymalny wykorzystany do dalszych prac budowlanych. Maksymalne wykorzystanie 
tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie 
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gromadzenia i usuwania tych odpadów. Planując organizację placu budowy należy, więc 
przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter 
surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu 
przetwórczego, jak i na składowisko. 
Na terenie budowy będą również powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, 
butelki, papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być 
systematycznie opróżniane. 
Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów oznaczony kodem 17 05 04. 
Grunt tego typu wykorzystany być powinien, w miarę potrzeb i możliwości, w graniach 
przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. Ilości tego 
rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji.  
Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska. Powstające Odpady będą miały wyznaczone 
miejsca składowania i przechowywania, a ich zarządzanie ułatwi sukcesywne odbieranie i 
utylizowanie ich przez firmy zewnętrzne.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywane będą głównie prace 
budowlano-montażowe oraz prace ziemne. Z tego też względu woda zużywana będzie okresowo 
przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb socjalnych pracowników firm wykonujących te prace, 
a zwiększony pobór wody związany będzie jedynie z wykonywaniem części elementów 
budowlanych. Z powyższych względów głównym źródłem ścieków będą węzły sanitarne. 
Dodatkowe ilości ścieków mogą powstawać również podczas prac porządkowo-gospodarczych. 
Biorąc pod uwagę miejscowe warunki hydrogeologiczne nie wystąpi konieczność prowadzenia 
prac odwodnieniowych. Pomimo tego, iż podczas prac montażowo-instalacyjnych nie będą wy-
korzystywane media i urządzenia mogące przyczynić się podczas normalnej eksploatacji do za-
nieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, w celu całkowitego wyeliminowania takiej 
możliwości należało będzie zwracać szczególną uwagę na stan techniczny maszyn je wyko-
nujących, a ich obsługę prowadzić na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. Podobnie na-
leżało będzie zorganizować miejsca, w których gromadzone będą lub będą wykorzystywane ma-
teriały wykończeniowe np. farby. 

Hałas i wibracje 

Czasowe zwiększenie poziomu emitowanego hałasu może być związane z procesem 
transportu oraz wykonywaniem prac montażowo-instalacyjnych. W związku z tym, iż prace 
będą realizowane na terenie przemysłowym, nie jest celowym stosowanie akustycznych, 
biernych zabezpieczeń np. tymczasowych ekranów dźwiękochłonnych, gdyż emitowany 
poziom hałasu poza terenem zakładu nie będzie odbiegał od poziomu tła akustycznego 

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.  



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

38 

VI.3 Etap eksploatacji  

VI.3.1 Wody podziemne i powierzchniowe 

VI.3.1.1  Gospodarka wodna 

Zaopatrzenie w wodę.  
W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy  celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Docelowe zatrudnienie wyniesie 525 osób. Kierując się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 poz.70 z 
2002 r.) oraz charakterem pracy w GOTEC przyjęto, że przeciętne jednostkowe zużycie wody w 
zakładzie wynosi 0,02 m3/pracownika w ciągu doby. Rozporządzenie wskazuje na duży rozrzut 
jednostkowego zużycia. W zakładach pracy, w których nie jest wymagane stosowanie natrysków 
proponuje się pobór na poziomie od 15 l/prac.·d do 90 l/prac.·d przy pracach szczególnie 
brudzących. Ze względu na hermetyczność procesów, dbałość kierownictwa zakładu 
o utrzymanie czystości, określenie ilości wykorzystywanej wody oparto na jednostkowym 
zużyciu wynoszącym 0,02 m3/prac.d. Na tej podstawie dobowa ilość wody na cele socjalno – 
bytowe wyniesie:  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Przewidywane zapotrzebowanie surowej wody wodociągowej dla zabezpieczenia potrzeb 
istniejącej i planowanej linii fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 18,4 m3/d  

Przewidywane zapotrzebowanie wody zdemineralizowanej  dla istniejącej i planowanej linii 
fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 52,6 m3/d 

Zużycie własne stacji uzdatniania  

Dla utrzymania wymaganej efektywności usuwania twardości wody konieczne jest 
uwzględnienia tzw. własnego zużycia wody na przemywanie złoża jonowymiennego oraz 
płukanie filtrów. Zapotrzebowani to planowane jest w ilości około:  

 Qśr.d = 14 m3/d  

Łączne planowane zapotrzebowanie wody po rozbudowie Zakładu wyniesie  

 Qśr.d = 95,5 m3/d  

Przyjmując współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4  

 Qmax.d = 134 m3/d  
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VI.3.1.2 Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.    

Ścieki przemysłowe z nowej linii fosforanowania i linii cynkowo-niklowej: 

Będą to ścieki popłuczne.  Zgodnie z założeniami przewiduje się, że sumaryczna ilość ścieków 
popłucznych z istniejącej linii fosforanowania, nowej linii fosforanowania elementów 
aluminiowych i linii cynkowo-niklowej wyniesie:  
 Qśr.d = 70 m3/d  

Zakłada się 2,5 m3/d rezerwy wynikającej z mycia podłóg i posadzek. W związku z tym ilość 
ścieków niosących w sobie chemiczny ładunek zanieczyszczeń wyniesie:  

Ścieki bytowe: 

Ustalona wyżej ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie równa ilości wytwarzanych ścieków 
sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

Zgodnie z dokumentacją remontu i rozbudowy stacji demineralizacji ilość wód ( ścieków)  po 
uzdatnieniu wyniesie:   

Qśr.d =  14 m3/d   

Ścieki deszczowe  

Bilans powierzchni po rozbudowie zakładu będzie przedstawiał się następująco:    

Tabela 5 Bilans powierzchni po rozbudowie   

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe,  
drogi, parkingi) 

16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Budynek instalacji do redukcji emisji LZO 630 m2 

Ilość wód opadowych: 
Ilość wód opadowych obliczono posługując się następującymi zależnościami: 

  Ilość wód opadowych w dowolnym przekroju sieci kanalizacyjnej 

                Qd = qm F ψ ,dm3/s      (1) 

gdzie: qm -natężenie deszczu miarodajnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (p) i 
czasie trwania, równym czasowi spływu, dm3/s ha 

   F- powierzchnia spływu odwadnianej, ha 

   ψ- współczynik spływu powierzchniowego,  
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 Natężenie deszczu miarodajnego  

            qm = 6,631 (H2 C)1/3 tm
- 0,67, dm3/s ha     (2) 

 gdzie: H - normalny opad roczny, mm 
           C - częstotliwość występowania deszczu, lata (C=100/p) 

p - prawdopodobieństwo występowania deszczu, o określonym natężeniu i czasie 
trwania, którego wartość przyjęto z poniższej tabeli 

tm - czas trwania deszczu miarodajnego przyjęto 10 min. 
 

Tabela 6 Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 

Określenie warunków  Prawdopodobieństwo p % dla sieci 
deszczowej 

Kanały boczne w płaskim terenie         100 

Kolektory lub kanały boczne przy spadku terenu 0,02 - 0,04         50 
Kolektory w głównych ulicach o trwałych nawierzchniach lub 
kanały boczne przy silnych spadkach terenu (i > 0,04) 

 
        20 

Rowy otwarte         10 

Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu (wiersz zacieniowany) przyjęto jako 100 %.  

Tabela 7 Wartość współczynnika spływu w zależności od pokrycia terenu 

     Rodzaj pokrycia    Wartość współczynnika ψ 

 Dachy szczelne (papa, blacha)        0,90 - 0,95 

      drogi asfaltowe         0,85 - 0,90 

    parki, ogrody, łąki         0,00 - 0,10 

Dane meteorologiczne dla analizowanego terenu pochodzą ze stacji meteorologicznej w Toruniu. 
Średnia roczna suma opadów wynosi 500 mm, z czego na letnie półrocze przypada ok.300 mm.  

- natężenie deszczu miarodajnego wg zależności (2) 

qm = 6,631 (5002 1)1/3 10 - 0,67 

qm = 89,4 l /s ha 

- określenie uśrednionego współczynnika spływu (ψśr) – powstające na terenie GOTEC Polska 
sp. z o.o w Jastrzębiu, wody opadowe zmywają:  
� -  połacie dachów 11330 m2, 
� -  utwardzone powierzchnie placów magazynowych, dróg i parkingów 16850 m2, 
� - tereny zielone 10300 m2  

ψśr =  
�����∗�,����	
�∗�,	
������∗�,�

��������	
�������
	= 0,64	

- ilość wód opadowych 

Qd = qm F ψ 

Qd = 89,4 x 3,85 x 0,64 = 220 l/s tj. 0,22 m3/s  
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Stan i skład ścieków 

Ścieki bytowe  

Stan i skład ścieków bytowych nie będzie odbiegał od zanieczyszczeń odprowadzanych 
z obiektów o tym typie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stan i skład nie wymaga 
głębszej analizy z uwagi na odbiornik ścieków jakim jest kanalizacja gminna zakończona 
oczyszczalnią ścieków. Z punktu widzenia procesów oczyszczania ścieków opartych na osadzie 
czynnym stan i skład ścieków bytowych Zakładu jest korzystny.  

Tabela 8 Przewidywany stan i skład surowych ścieków bytowych  

L.p Oznaczenie Jednostka 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczenia 

1. Odczyn pH 6,5-9,0 
2. BZT5 mgO2/l 320 
3. ChZT mgO2/l 480 
4. Zawiesiny ogólne mg/l 325 
5. Azot ogólny mgN/l 70 
6. Fosfor ogólny mgP/l 14 

Ścieki przemysłowe  

Na podstawie założeń projektowych strumień wymieszanych, popłucznych ścieków z procesów 
dotychczasowego fosforanowania, fosforanowania planowanego oraz planowanej linii cynkowo-
niklowej będzie zawierał następujące stężenia zanieczyszczeń:  

 odczyn pH -  3,5  
 potas K+    - 91,2 mg/l 
 cynk Zn+2 -   8,3 mg/l 
 azot amonowy NH4

+ - 2,8 mg/l  
 żelazo Fe+3  - 15 mg/l  
 glin Al+3      - 11,4 mg/l  
 nikiel Ni+2 -     0,8 mg/l  
 chrom Cr+3  - brak danych  
 fosforany PO4

-3 – 70,7 mg/l  
 siarczany SO4

-2 – 468 mg/l  
 oleje mineralne i tłuszcze z odtłuszczania metali - przyjęto , że będą charakteryzowane 

substancjami ekstahujacymi się eterem naftowym - 114 mg/l   
 CHZT – 386 mgO2/l 
 chlorki -  60 mg/l  

Niektóre z wymienionych substancji jak nikiel, cynk, chrom,  azot amonowy są zaliczane do II 
wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  i których zawartość w 
ściekach powinna być ograniczana. Poza tym zakład wprowadzając ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Mówi o tym art. 120 ust. 1 pkt 10  
obowiązującej ustawy Prawo wodne. Gotec Polska Sp. z o.o  dysponuje aktualnie pozwoleniem 
wodnoprawnym na odprowadzanie do kanalizacji gminnej stanowiącej własność Gminy 
Bartniczka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego.  
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Wymagania w sprawie odprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu są określone w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.). Zgodnie z rozporządzeniem ścieki z Zakładu 
obciążone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska nie powinny zawierać tych 
substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

Tabela 9 Wymagania dotyczące ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych  

Wskaźnik zanieczyszczenia Wymagania rozporządzenia Dane Gotec Polska sp. z o.o 

Odczyn pH 6,5-9 3,5 

Azot amonowy NH4
+ [mg/l] 200 mg/l 2,8 mg/l 

Cynk Zn+2 [mg/l] 5 mg/l 8,3 mg/l 

Nikiel Ni+2 [mg/l] 1 mg/l 0,8 mg/l 

Chrom Cr+6 0,2 mg/l Brak danych 

Chrom Cr - ogólny 1 mg/l Brak danych 

Siarczany [mg/l] 500 468 mg/l 

Chlorki 1000 60mg/l 

substancje ekstahujące się 
eterem naftowym 

100 115 mg/l  

Przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji gminnej konieczne jest ich oczyszczenie przede 
wszystkim w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących 
związków.  

Ze względu na wzrost ilości odprowadzanych ścieków oraz dodatkowe zanieczyszczenia 
wytwarzane na linii cynkowo-niklowej Zakład planuje dokonanie remontu istniejącej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakresie pozwalającym spełnić wyżej wymienione 
wymagania.   

Strumień ścieków przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji 
gminnej zostanie rozcieńczany czystymi wodami (ściekami) po uzdatnieniu, demineralizacji oraz 
ściekami bytowymi, w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie występują.  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

 Ze względu na wymagania rozwijanych procesów galwanicznych rośnie zapotrzebowanie na 
wodę zdemineralizowaną. Istniejąca instalacja uzdatniania wody, pobieranej z sieci wodociągu 
wiejskiego będzie podlegała remontowi i rozbudowie. Dotychczas stosowano trójstopniową 
demineralizację wody pracującą w układzie: filtracja na węglu aktywnym, zmiękczanie na 
zmiękczaczu DUO i odwróconą osmozę. Układ ten zostanie utrzymany.  Zwiększona zostanie 
efektywność usuwania resztkowej twardości wody.  Proces filtracji rozbudowany będzie o filtr 
piaskowy.  Proces zmiękczania jonowymiennego wody ma na celu usunięcie z niej związków (a 
dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic 
jonowymiennych – w trakcie przepływu wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i 
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magnezu na jony sodu. Oczywiście w wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze 
względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest 
wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i 
magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji. Urządzenie do odwróconej 
osmozy wykorzystuje unikalne zjawisko błony półprzepuszczalnej. Woda podana pod 
wysokim ciśnieniem na membranę przechodzi przez nią tworząc produkt. Po stronie naporu 
pozostają oddzielone z wody substancje ją zanieczyszczające tworząc tzw. koncentrat.  

Ścieki powstające z przemywania przeciwbieżnego złoża filtrującego filtra węglowego i filtra 
piaskowego mogą zwierać związki żelaza oraz manganu. Z kolei ścieki z regeneracji złóż 
jonowymiennych mogą zawierać chlorki, sole wapnia, magnezu, sodu. Ogólnie ścieki 
powstające z demineralizacji mogą zawierać pewien ładunek zanieczyszczeń występujący 
naturalnie w wodzie wodociągowej. Nie będą jednak stanowiły istotnego obciążenia ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji gminnej. Zakłada się ich użycie do rozcieńczania ścieków 
przemysłowych, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.).  

Ścieki opadowe  

Poziom zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od utrzymania w czystości zlewni kanalizacji 
deszczowej. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych  
odprowadzane są do kanalizacji gminnej.  

VI.3.2 Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 
do środowiska z terenu zakładu umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowej 
inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. 

VI.3.2.1 Charakterystyka źródeł hałasu 

Istotne źródła emisji hałasu w GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład Produkcyjny w Jastrzębiu 
zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Zestawienie źródeł hałasu. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 1 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 2 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 3 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 4 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 5 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 6 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 7 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 8 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 9 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 

E 10 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 
E 11 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 12 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 13 Wentylator wyciągowy z pomieszczenia przygotowania i magazynowania klejów 83 dB 16 8 
E 14 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
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Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 15 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
E 16 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 17 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 18 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 19 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 20 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 21 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 22 Wentylator wyciągowy z malowania obiegowego w bębnach 83 dB 16 8 
E 23 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 24 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 25 Wentylator wyciągowy z malowania zanurzeniowego - M-21 83 dB 16 8 
E 26 Wentylator wyciągowy suszarki zanurzeniowego malowania części- M-21 83 dB 16 8 
E 27 Wentylator wyciągowy z automatu lakeirniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 28 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 29 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 30 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 31 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 32 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 33 Wentylator wyciągowy z automatów lakierniczych SPRIMAG M-27, M-28 83 dB 16 8 
E 34 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 H - M-24 83 dB 16 8 
E 35 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-24 83 dB 16 8 
E 36 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 37 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 38 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
E 39 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
K1 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K2 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K3 Wentylator pieca olejowego 300 kW 83 dB 16 8 
K4 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
K5 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
EF1 Wentylator wyciągowy z linii fosforanowania 83 dB 16 8 
S 01 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 02 Piaskarka stołowa DREHTISCH 89 dB 16 8 
S 03 Piaskarka hakowa  89 dB 16 8 
S 04 Piaskarka ręczna  89 dB 16 8 
S 05 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 06 Piaskarka bębnowa  89 dB 16 8 
S 07 Piaskarka bębnowa Mała  89 dB 16 8 
S 08 Piaskarka satelitarna 89 dB 16 8 
S 09 Piaskarka bębnowa SG 8 89 dB 16 8 
K 01 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 02 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 03 Sprężarka D50 74 dB 16 8 
K 04 Sprężarka Airpol 37 76 dB 16 8 
K 05 Sprężarka Airpol 45 76 dB 16 8 
CW1 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 
CW2 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 

 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – 

budynku instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Ponieważ na etapie 
projektowania nie można określić dokładnych mocy akustycznych poszczególnych urządzeń, 
przyjęto założenie zdecydowanie przeszacowujące, że hałas powodowany pracą instalacji nie 
przekroczy wartości dopuszczalnej na stanowiskach pracy 85 dBA. Przyjęto izolacyjność 
akustyczną ścian na poziomie 25 dBA.  
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Tabela 11 Dane źródła hałasu typu hala produkcyjna. 

Źródło typu hala produkcyjna 

Nr X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 H Lwew 

Powl 175 167 129 197 152 233 198 203 8.0 55,0 
Tromle 131 200 138 211 95 239 88 228 5.0 40,0 
Piask 92 233 40 265 70 319 125 285 8.0 40,0 
Biuro 194 206 204 222 188 232 178 216 4.0 55,0 
LZO 178 217 187 231 158 248 149 235 5,5 85,0 

Dla celów analizy akustycznej przyjęto równoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu.  
Ponieważ na klimat akustyczny oddziaływać będzie również hałas powodowany przez 

przejazdy pojazdów pracowników oraz gości, w obliczeniach uwzględniono 110 przejazdów 
samochodów osobowych oraz 10 przejazdów pojazdów ciężarowych (na podstawie obserwacji 
portiera). Jako czas oddziaływania przyjęto osiem najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej. Do wyznaczenia poziomu hałasu drogowego wykorzystano funkcję programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez Biuro 

Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych 97-300 Piotrków Tryb. 
„źródła ruchome”. Funkcja ta służy do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie 
drogi ich przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i 
wysokości każdego z nich. Opcja pozwala wyliczyć moc źródła zastępczego. Następnie 
program dokonuje podziału takiego źródła na odpowiednią ilość źródeł cząstkowych, jeśli uzna 
to za konieczne z punktu widzenia metody obliczeniowej. W obliczeniach w porze nocy 
uwzględniono przejazd trzydziestu trzech samochodów lekkich i 2 ciężkich. Jako czas 
oddziaływania przyjęto jedną najniekorzystniejszą godzinę nocy. 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono analizę akustyczną przy wykorzystaniu 
programu komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, Piotrków Tryb., 
opartego na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO 
9613-2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczenia.” Uzyskane wyniki w poszczególnych węzłach recepcyjnych siatki odnoszą 
się do przyjętych założeń obliczeniowych.  

VI.3.2.2 Ocena klimatu akustycznego 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych na podstawie znajomości 
parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny 
lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  

Dane do obliczeń, wyniki oraz wykresy izofon znajdują się w załączniku nr 11.  
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Rysunek 7 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora dzienna)  

Na wykresie dotyczącym pory dziennej kolorem czerwonym zaznaczono izofonę 50 dBA, która 
przebiega całkowicie na terenie Zakładu. Na wykresach na zielonym tle zaznaczono hałas na 
elewacjach terenów chronionych - budynków mieszkalnych. Na wykresie dotyczącym pory 
nocnej linia jasnozielona odpowiada poziomowi hałasu równemu normatywnej wartości dla pory 
nocnej równej 45 dBA.  

 
Rysunek 8 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora nocna)  

Z zamieszczonych wykresów widać, iż wpływ analizowanego przedsięwzięcia na stan klimatu 
akustycznego będzie niewielki. Hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji wraz z ich 
infrastrukturą będzie niższy od dopuszczalnych wartości o ponad 10 dB.  
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VI.3.3 Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza 

atmosferycznego 

VI.3.3.1  Określenie wielkości emisji i danych do obliczeń. 

Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 

Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 

W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. Równocześnie planowane jest zwiększenie zużycia 
surowców oraz ograniczenie strumienia odsysanego powietrza do około 100 000 m3/h. 
Emisję z emitora instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych E-A wyliczono 
na podstawie emisji rocznej mnożąc gwarantowaną emisję LZO w przeliczeniu na węgiel 
organiczny przez udziały poszczególnych zanieczyszczeń w emisji rocznej (za rok 2011). 
EA = 100 000 m3/h * 50 mg C/m³ = 5,0 kg C/h. 
Emisja z emitora w przeliczeniu na poszczególne związki występujące w surowcach wynosi: 
Tabela 12 Emisja z emitora instalacji do redukcji LZO 

Nr 
emitora 

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja 

Ładunek 

roczny 

[kg/h] [Mg/rok] 

E-A Instalacja powlekania  

formaldehyd 
alkohol izobutylowy 
metyloetyloketon 
metyloizobutyloketon 
octan etylu 
węglowodory alifatyczne 
czterochloroetylen 
etylobenzen 
mezytylen 
toluen 
fenol 
ksylen 
kumen 
węglowodory aromatyczne 

0,000023 
0,001483 

1,178 
0,771 

0,2032 
2,102 

0,00779 
0,584 

0,00583 
0,2422 

0,02864 
1,519 

0,001166 
0,02976 

0,0002 
0,0098 

7,77 
5,09 
1,34 

13,87 
0,051 
3,86 

0,038 
1,60 
0,19 

10,02 
0,008 
0,196 

Ponadto w związku z modernizacją zakładu wystąpią emisje z linii fosforanowania oraz z linii 
cynkowo-niklowej.  
Emisje przyjęto na podstawie emisji dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego dla 
istniejącej linii fosforanowania oraz z linii cynkowo-niklowej pracującej w Środzie Śląskiej 
w drugim zakładzie należącym do firmy Gotec. Planowana linia galwaniczna będzie 
przeniesiona z zakładu znajdującego się w Środzie Śląskiej. 
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Tabela 13 Emisja z emitorów z procesów fosforanowania i cynkowania 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 

gazów 
Temperatura gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Linia 1 
fosforanowania 

E F1 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 2 
fosforanowania 

E F2 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 
galwaniczna  
Zn-Ni 

E G 

pył pm10 0,00101 

10 0,6 9,5 300 

chrom vi* 0,0000015 

nikiel* 0,00000073 

cynk* 0,000044 

chlorowodór 0,02410 

kwas siarkowy 0,00302 

 
Na terenie Zakładu występują ponadto źródła emisji typu energetycznego: kotłownia nr 1 na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej maszyn powlekania, wyposażona w 2 
kotły Viessmann Vitomax. Eksploatacja przez cały rok. Kotły są opalane olejem opałowym. 
Kotłownia nr 2 na potrzeby linii fosforanowania, eksploatacja trwa przez cały rok, również jest 
to kocioł opalany olejem opałowym. Kotłownia nr 3 wyposażona w kocioł Buderus Heiztechnik 
Gmbh, eksploatacja trwa przez cały rok. Nagrzewnice powietrza – suszarki linii fosforanowania 
wyposażone w olejowe nagrzewnice powietrza. 

Tabela 14 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ze źródeł energetycznego 
spalania oleju opałowego lekkiego 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 
wylotu 
gazów 

Temperatura 
gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K1 
 

Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 

pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 

Dwutlenek azotu 0,1999 
Tlenek węgla 0,05 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K2 Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 
pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 
Dwutlenek azotu 0,1999 

Tlenek węgla 0,05 
Kotłownia nr 2  
olejowy Omnimat 16  
o mocy 1,7 MW (przy linii 
fosforanowania) 

K3 Pył całkowity 0,0554 7,4 0,35 8,6 455 
pył zawieszony 0,0554 
Dwutlenek siarki 0,13 
Dwutlenek azotu 0,0739 
Tlenek węgla 0,0185 
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nagrzewnica nr 1 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K4 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 

Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

nagrzewnica nr 2 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K5 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Kotłownia nr 3 
Kocioł Buderus o mocy 
350 kW 

K6 Pył całkowity 0,0573 3,6 0,25 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Do oceny wpływu ruchu pojazdów samochodowych układem drogowym na terenie Zakładu 
wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB dla Windows. Pakiet służy do 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł 
punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z obowiązującą metodyką. Emitory liniowe 
mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory 
zastępcze. W przypadku emitorów liniowych do obliczania stężeń w powietrzu zastosowano 
metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. 
Metodyka CALINE3 została pozytywnie zweryfikowana przez US EPA w oparciu o pomiary 
kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy 
wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model ten jest szeroko znany i 
stosowany również w krajach Unii Europejskiej. OPERAT FB wykorzystuje model CALINE 3 
do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60-min., jako lepiej odpowiadający rzeczywistym 
procesom dyspersji zanieczyszczeń od źródeł komunikacyjnych niż metoda zastępczych źródeł 
punktowych. W pozostałych aspektach algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie 
modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych 
meteorologicznych, metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, 
sposobu obliczania stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu 
dopuszczalnego lub wartości odniesienia).  

Emisję obliczono za pomocą modułu "SAMOCHODY CORINAIR" do pakietu Operat FB 
wersja 6.1.9, który służy do obliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pojazdów 
samochodowych, zgodnie z metodyką "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 
2007", zawartą w programie komputerowym COPERT 4. Metodyka może być wykorzystana do 
prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych przypadków obliczeniowych, dotyczących: 
sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i pojedynczych dróg. Emisje pochodzące z ruchu 
drogowego dzieli się na trzy grupy: 
- Emisja gorąca (hot emission)- pochodzi od pojazdów będących w ruchu,.  
- Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze 
zimny.  
- Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie 
parowania z układu paliwowego. W przeciwieństwie do emisji parowania dwie pierwsze emisje 
są uwalniane w procesie spalania.  
Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju 
paliwa. Jednak ze względu na brak wszystkich możliwych danych, niektóre wartości przyjęto w 
programie jako domyślne. Klasyfikacja pojazdów jest zgodna z podziałem przyjętym przez UN - 
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ECE (United Nations Economic Commission for Europe):  samochody osobowe,  samochody 
dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t), samochody ciężarowe, autobusy 
miejskie i autokary oraz motocykle i motorowery. Dodatkowo pojazdy podzielono ze względu 
na wiek, pojemność i technologię wykonania silnika. Technologia silników jest związana z 
latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie 
pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemność silnika (dla 
benzyn oraz dla oleju napędowego). Wykorzystano prognozy udziału pojazdów w ruchu (wg 
GDDKiA). 

VI.3.3.2 Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających wprowadzanych 

do powietrza na stan zanieczyszczenia powietrza 

VI.3.3.2.1 Metodyka modelowania 

Na stan jakości powietrza związany z pracą danego zakładu wpływają następujące czynniki: 

- rodzaj i ilość gazów i pyłów emitowanych przez zakład; 
- sposób wprowadzania substancji do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość 

i temperatura wylotu gazów); 
- warunki rozprzestrzeniania się substancji (róża wiatrów, temperatura powierza). 

Do obliczeń przyjęto w myśl art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska metodykę modelowania 
określoną jako referencyjna w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. Nr16, poz. 87). 

VI.3.3.2.2 Wymagany zakres obliczeń stężeń 

Wymagane obliczenia w zależności od zakresu: 

- skrócony zakres obliczeń : 
- obliczenia stężeń na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h od emitorów, 

- pełny zakres obliczeń: 
- obliczenia stężeń na poziomie terenu i na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h 

od emitorów, 
- obliczenia stężeń średniorocznych w zasięgu 10*h od emitorów. 

Skrócony zakres obliczeń występuje, gdy spełniony jest warunek  
ΣSmm ≤≤≤≤ 0,1×D1. 

gdzie: 
 Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 
 D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny 

W przeciwnym wypadku należy wykonać pełny zakres obliczeń. 

VI.3.3.2.3 Wymagany zakres obliczeń opadu pyłu 

Skrócony zakres obliczeń opadu pyłu ma miejsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące 
warunki (w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów): 

ΣEfe  ≤≤≤≤ 0,0667/n × Σhe
3,15 [mg/s], oraz 
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- roczna emisja pyłu ≤≤≤≤ 10 000 Mg, 
- emisja kadmu nie przekracza 0,005 % łącznej wartości emisji pyłu, 
- emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % łącznej wartości emisji pyłu. 

Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, to należy wykonać obliczenia opadu substancji 
pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych 
w celu sprawdzenia warunku: 

Op ≤≤≤≤ Dp - Rp 

gdzie:  
 Dp – wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 
 Rp – tło opadu substancji pyłowej 

Dla zakładu kryterium opadu pyłu przedstawia się następująco: 
Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     52,1 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14  < 52,1  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,442  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

VI.3.3.2.4 Szorstkość terenu 

Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu ma m.in. wpływ element topograficzny zwany 
aerodynamiczną szorstkością terenu. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (z0) 
uzależniony jest od typu pokrycia terenu oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól). 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego przyjęto dla pól 
uprawnych, równy z0 = 0,035 m 

VI.3.3.2.5 Zakres obliczeń, stężenia maksymalne i zasięg ich występowania.  

W poniższej tabeli zestawiono obliczone maksymalne stężenia w powietrzu jakie wystąpią 
w wyniku emisji, odległość ich występowania od emitora oraz wymagany zakres obliczeń. 

Tabela 15 Stężenia maksymalne i wymagany zakres obliczeń: 

Substancja Smm[µg/m3] 0.1*D1 µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci 

receptorów 

Ocena 

pył PM-10 3056 280 TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 625 350 TAK Smm > D1 

tlenki azotu jako NO2 94465 200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 97750 30000 TAK Smm > D1 

amoniak 998 400 TAK Smm > D1 

benzen 1133 30 TAK Smm > D1 

czterochloroetylen 0,3003 600 - Smm < 0.1*D1 

fenol 1,104 20 - Smm < 0.1*D1 

fluor 1,238 30 - Smm < 0.1*D1 

formaldehyd 0,000887 50 - Smm < 0.1*D1 

ksylen 58,5 100 TAK 0.1*D1< Smm <D1 
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kwas siarkowy (VI) 0,2671 200 - Smm < 0.1*D1 

chlorowodór 4,54 200 - Smm < 0.1*D1 

nikiel 0,0000323 0,23 - Smm < 0.1*D1 

ołów 2,190 5 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

toluen 9,34 100 - Smm < 0.1*D1 

metyloetyloketon 45,4 300 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory aromatyczne 15864 1000 TAK Smm > D1 

cynk i jego związki 0,001946 50 - Smm < 0.1*D1 

alkohol izobutylowy 0,0572 300 - Smm < 0.1*D1 

etylobenzen 22,53 500 - Smm < 0.1*D1 

kumen 0,0450 50 - Smm < 0.1*D1 

metyloizobutyloketon 29,70 50 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

mezytylen 0,2246 100 - Smm < 0.1*D1 

octan etylu 7,83 100 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 57969 3000 TAK Smm > D1 

W odległości do 30 × Xmm = 30 × 149,6 [m] = 4488 m obszary o zaostrzonych normach nie 

występują, dlatego nie wykonywano dodatkowych obliczeń dla zaostrzonych norm. 

W zasięgu 10 × h = 10 × 10 m = 100 m, nie występują budynki mieszkalne w tym również 

wyższe niż parterowe, więc nie jest wymagane wykonywanie obliczeń maksymalnych stężeń 

substancji w powietrzu powyżej poziomu terenu. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku 

nr 9. W dalszym toku przeprowadzono obliczenia pyłu zawieszonego w sieci receptorów. 

VI.3.3.2.6 Wyniki obliczeń 

Obliczenia stężeń 1 godzinnych, częstości przekroczeń oraz stężeń średniorocznych wykonano 
za pomocą programu „OPERAT-FB" dla Windows wersja 6.1.8/2012 w siatce receptorów na 
poziomie terenu 900x 700 m, co 20 m. Wartości stężeń, nie wykazują przekroczeń. Uzyskane 
maksymalne wyniki przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  

Nazwa zanieczyszczenia 
Maksym. częstość przekroczeń D1, % 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen - - - 0,00   <  0,2   

metyloetyloketon - - - 0,00   <  0,2   

pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2   

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2   

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2   

metyloizobutyloketon - - - 0,00   <  0,2   

amoniak - - - 0,00   <  0,2   

benzen - - - 0,00   <  0,2   

ołów - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory aromatyczne - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory alifatyczne - - - 0,00   <  0,2   
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Nazwa zanieczyszczenia 
Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen      460        260       0        1,9211    < 9 

metyloetyloketon      460        260       0        1,4903    < 23,4 

pył PM-10      220        180       0        0,3817    < 20 

dwutlenek siarki      420        200       0        1,0779    < 16 

tlenki azotu jako NO2      220        180       0        5,7578    < 28 

tlenek węgla      380        200       0        3,2600  

metyloizobutyloketon      460        260       0        0,9748    < 3,42 

amoniak      380        260       0        0,1586    < 45 

benzen      380        200       0        0,0403    < 4,5 

ołów      380        200       0        0,0002    < 0,45 

węglowodory aromatyczne      380        200       0        0,5615    < 38,7 

węglowodory alifatyczne      440        260       0        2,8540    < 900 

Wszystkie wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. 

VI.3.3.2.7 Opad pyłu  

Nie zachodzi potrzeba obliczania opadu pyłu. 

VI.3.3.2.8 Graficzne przedstawienie wyników 

Graficznie za pomocą izolinii przedstawiono wyniki obliczeń (stężenia średnioroczne) w siatce 
obliczeniowej na poziome terenu w zasięgu 10*h od emitorów w załączniku 9 

VI.3.3.2.9 Wnioski  

Według art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 
prawny. Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja 
zanieczyszczeń z  instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani 
wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym 
obciążeniu pracy urządzeń. 

VI.3.4 Zagrożenie awarią przemysłową 

VI.3.4.1 Regulacje prawne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) w miejsce nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wprowadziła pojęcie 
awarii przemysłowej. Przy czym pod pojęciem awarii należy rozumieć zdarzenia np. pożar, 
eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 
ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535), zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 
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VI.3.4.2 Potencjalne awarie na terenie zakładu 

Źródła potencjalnych awarii: 

1. Zbiorniki na olej opałowy zakładowych kotłowni zlokalizowane w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
2. Magazyn farb, lakierów i rozcieńczalników – wydzielone pomieszczenie w części 
południowo-wschodniej budynku powlekania, wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów. Pomieszczenie wentylowane z użyciem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Magazyn substancji chemicznych używanych do fosforanowania – wydzielone 
pomieszczenie w części północno-zachodniej wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów.  
4. Procesy powlekania 
5. Procesy fosforanowania 

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia awarii na terenie zakładu należy: 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia i instalacje technologiczne; 

� dokonywać na bieżąco przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji technologicznych; 

VI.3.5 Szata roślinna 

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe 
rolnicze. Działki przeznaczone pod inwestycję są już zabudowane, lub utwardzone. 
Z uwagi na brak zadrzewień na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jej realizacja nie 
spowoduje ubytków w świecie roślinnym.  

VI.3.6 Fauna 

Na rozpatrywanym terenie poza ptactwem charakterystycznym dla obszarów zurbanizowanych, 
oraz nornicami i kretami, nie występują żadne cenne gatunki zwierząt. Na etapie 
funkcjonowania oddziaływanie Zakładu na faunę nie będzie miało miejsca. 

VI.3.7 Wpływ planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 

Teren inwestycja nie należy do obszarze europejskiej sieci Natura 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary ”Dolina Drwęcy” 
specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 4 km w linii 
prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

VI.3.8 Odpady 

Wytwarzanie odpadów  

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
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zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami jest objęty decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2009 r. znak ŚG.I.mc.760-1/42/08 
pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 28 stycznia 2018r. 
Decyzja określa między innymi dopuszczone do wytwarzania odpady niebezpieczne, miejsca ich 
tymczasowego magazynowania. Warunki pozwolenia nie uwzględniają stanu rzeczywistego tak 
pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. W wyniku działalności zakładu powstają 
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Całkowite wyeliminowanie wytwarzania odpadów jest niemożliwe. GOTEC sp. z o.o dla 
instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych 
procesów produkcyjnych:  

- przyjęcie surowców (dostawcy zewnętrzni)  
- odtłuszczanie  
- piaskowanie  
- fosforanowanie  
- pokrywanie  
- pakowanie i oznakowanie  
- wysyłka produktów  
- substancje pokrywające  

W każdej z tych procedur przywiązuje się wagę do utrzymania na poszczególnych odcinkach 
procesu produkcyjnego czystości i porządku. Poza tym istotną kwestią jest optymalizacja 
poszczególnych czynności pod kątem zużycia surowców np. ustalenie i ścisłe przestrzeganie 
uzyskania odpowiedniej grubości warstwy pokrywającej w powlekaniu elementów. Ponadto 
prowadzi się destylację zużytych rozpuszczalników przez co możliwe jest ponowne ich użycie w 
produkcji. W procesie fosforanowania celem zmniejszenia zawartości wody w szlamach zużytej 
kąpieli fosforanowo- wapniowo-cynkowej stosuje się prasy filtracyjne.  
W zakładzie nie prowadzi się odzysku żadnego z wytwarzanych odpadów. Gospodarowanie 
odpadami polega na ich selektywnym magazynowaniu i przekazywaniu podmiotom 
uprawnionym do ich odbioru i dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Wobec tego w 
interesie zakładu leży ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ponieważ powoduje 
zmniejszenie kosztów produkcji. 
Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
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na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Są to wypracowane praktyki postępowanie z odpadami stosowanymi przez Zakład 
i pozytywnie oceniane przez kontrole zewnętrzne np. WIOŚ. W związku z tym powinno się 
zapewnić: 

1. selektywne, bezpieczne dla środowiska magazynowanie, 
2. magazynowanie w pełnej izolacji  od środowiska ze względu na charakter odpadów, 
3. ostateczne odebranie przez uprawnionego odbiorcę, dającego gwarancje zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  

Oprócz rozwiązań technicznych zapewniających tymczasowe bezpieczne magazynowanie 
odpadów na terenie Zakładu, monitorowanie ich wytwarzania i postępowania z nimi wymuszają 
przepisy ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia ewidencji, kart przekazania oraz tworzenia 
zestawień zbiorczych. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami 
powinno znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia 
zintegrowanego.  

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  

Poniżej w tabeli zestawiono przewidywane rodzaje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
i miejsca ich powstawania oraz zalecany sposób magazynowania  

Tabela 17 Wytwarzane odpady niebezpieczne 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Źródło powstawania Sposób magazynowania 

Sole i roztwory 
zawierające metale 
ciężkie 

06 03 13* 
Zużyte kąpiele oparte na bazie kwasu 
heksafluorocyrkonowego używana do 
fosforanowania metali, zużyte kąpiele 
soli chromowych używane do 
rozjaśniania i utrwalania powłok. 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
cynkowania na bazie wodorotlenku 
sodu i tlenków cynku do 
fosforanowania cynkowego 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
niklowania na bazie wodorotlenku sodu 
siarczanu niklu  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Kwasy trawiące 11 01 05* Zużyte kwaśne roztworów nisko 
stężonych kwasów siarkowego, solnego 
azotowego używanych w aktywacji 
neutralizacji, rozjaśnianiu w procesach 
przygotowawczych.  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową.  Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji odbiorcy uprawnionemu 
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Alkalia trawiące  11 01 07* Zużyte kąpiele alkalicznych roztworów 
używanych do odtłuszczania metali w 
procesie przygotowawczym przed 
fosforanowaniem lub\ i nałożeniem 
warstw metali ochronnych 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Osady i szlamy 
z fosforanowania  

11 01 08* Zużyta kąpiel fosforanowo –wapniowo-
cynkowa o odczynie kwaśnym oraz 
szlam z prasy filtracyjnej o odczynie 
kwaśnym pochodzące z procesu 
fosforanowania. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Opakowania zawie-
rające pozostałości 
substancji niebez-
piecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

15 01 10* Magazyn surowców.  W kontenerze w izolacji od 
środowiska  

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania, 
ubrania ochronne   

15 02 02* Przede wszystkim w czasie procesów 
odtłuszczania fosforanowania i 
powlekania. Maty filtracyjne  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Baterie i akumulatory 16 06 01* Używane w maszynach, urządzeniach i 
sprzęcie stanowiącym wyposażenie 
instalacji  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Zużyte urządzenia 
zawierające niebez-
pieczne elementy 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
12 (źródła światła) 

16 02 13*  Wyposażenie rozbudowanych nowych 
hal i pomieszczeń produkcyjnych oraz 
pomieszczeń biurowych. 

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Szlamy zawierające 
substancje 
niebezpieczne z 
innego niż biolo-
giczne oczyszczanie 
ścieków 
przemysłowych. 

19 08 13* Wytrącane osady w czasie 
oczyszczania ścieków popłucznych z 
fosforanowania i linii cynkowo-
niklowej. Zawierają wodorotlenki 
glinu, żelaza, cynku, niklu, chromu, 
sole siarczanowe, azotowe i 
fosforanowe. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową. Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji uprawnionemu odbiorcy.   
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Tabela 18 przewidywane ilości wytwarzanych odpadów  

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów Mg/r 
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 06 03 13* 15 
Kwasy trawiące 11 01 05* 150 
Alkalia trawiące  11 01 07* 150 
Osady i szlamy z fosforanowania  11 01 08* 200 
Inne chlorwocoorganiczne rozpuszczalniki 
i mieszaniny rozpuszczalników  

14 06 02* 45 

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  14 06 03* 135  
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

15 01 10* 2 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
ubrania ochronne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach)   

15 02 02* 360 

Baterie i akumulatory  16 06 01* 0,005 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła 
światła) 

16 02 13*  0,45 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 
niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

19 08 13* 1250 

Również ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie ulegną wzrostowi. Są to 
odpady nie wymagające szczególnych zabezpieczeń dotyczących wyizolowania od środowiska. 
Dotychczas w Zakładzie były one magazynowane w sposób selektywny w wydzielonych 
miejscach.  

Tabela 19 Odpady inne niż niebezpieczne  

Rodzaj odpadu Kod Miejsce powstawania Ilość odpadów w Mg/r 

Odpady z odtłuszczania 
inne niż wymienione w 
11 01 13 

11 01 14 Zużyta kąpiel odtłuszczającą o 
odczynie alkalicznym używana 
w procesie fosforanowania. 

160 

Odpady z piłowania 
żelaza i jego stopów  

12 01 01  Wykańczanie produktów  25 

Cząstki i pyły żelaza 
oraz jego stopów 

12 01 02  Proces piaskowania (zużyty śrut 
metalowy) 

1000 

Opakowania z papieru i 
tektury   

15 01 01 Magazyn surowców i wyrobów  180 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

15 01 02  Magazyn surowców i wyrobów  90 

Opakowania z metali  15 01 04  Magazyn surowców i wyrobów  300 

Odpadowe tonery 
drukarskie  

16 02 16 Pomieszczenia biurowe  0,01 

Nieorganiczne odpady 
inne niż wymienione w 
16 03 03 i 16 03 80 

16 03 04  Linia produkcyjna – Partie 
produktów nieodpowiadające 
wymaganiom 

100 
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VI.3.9 Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

VI.3.10 Dobra materialne i dobra kultury 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia, nie występują 
obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym 
przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze 
względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i 
kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

VI.4 Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakład. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 

VII UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

VII.1 Uzasadnienie wyboru wariantu 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, zachowania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 
Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, kierowano się następującymi 
przesłankami: dogodna lokalizacja na terenie istniejącego zakładu, oddziaływanie 
przedsięwzięcia zostanie zamknięte w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 
W rozważaniach odstąpiono od wariantu II, Wariant, ten mimo iż teoretycznie umożliwia 
osiągnięcie podobnogo stopnia redukcji lotnych związków organicznych, charakteryzuje się 
mniejszą niezawodnością. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego wariantu. 
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VII.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i 

siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

VII.2.1.1 Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

VII.2.1.1.1 Etap budowy 

Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

VII.2.1.1.2 Etap eksploatacji 

Rozpatrując ten aspekt oddziaływania zakładu na środowisko należy podzielić je na dwie 
kategorie: 

� zagrożenie obsługi; 
� zagrożenia zdrowia osób trzecich (nie związanych z zakładem). 

Taki podział wynika z obowiązujących aktów prawnych regulujących całokształt zagadnień 
ochrony zdrowia i środowiska. Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, na które składają się głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od 
charakteru kontaktu z w/w związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne 
dotyczą dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami 
ochrony powietrza i zagrożenia ludności. 

VII.2.2 Wpływ inwestycji na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 
i powietrze 

W ramach inwestycji na terenie niezagospodarowanym, nie przewiduje się wycinki drzew czy 
krzewów. Zakład Gotec Polska Sp. z o.o. dba o otoczenie budynków, pobliskich terenów, na 
działkach należących do firmy sukcesywnie są sadzone rośliny. Obszar zakładu utrzymywany 
jest w czystości i porządku. Oddziaływanie na biocenozę lądową ograniczy się do terenu 
zakładu. Źródłem zagrożenia dla przyrody jest nie tylko bezpośrednie oddziaływanie, ale także 
oddziaływanie pośrednie, jak skażenie wód i gleby lub zanieczyszczenie powietrza. Dlatego 
całość działań minimalizujących wpływ człowieka na środowisko podejmowanych w innych 
obszarach powinna także uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony stanowisk roślin i zwierząt. 
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Przedsięwzięcie nie będzie miało również żadnego wpływu na utratę korzyści ekologicznych, 
jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk, ponieważ inwestycja dotyczy istniejącego 
terenu zakładu. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone 
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy”. Obszar ten oddalony jest o około 4,5 km w linii prostej od 
planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajdują się specjalne obszary ochrony 
siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 8km oraz obszar ”Dolina Drwęcy” - 
położony w odległości ok. 5 km. W odległości ok. 7,0 km położony jest specjalny obszar 
ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska” 

Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, 
na którym nie występują gatunki grzybów podlegających ochronie, nie występują obszary 
wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub 
leśne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Podsumowanie: 

Ze względu na tak znaczną odległość miejscowości Jastrzębie od obszarów chronionych, 

planowane przedsięwzięcie nie będzie w  oddziaływało na przyrodę tych obszarów. 

VII.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu  

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane na paletach i w specjalnych pojemnikach w granicach 
działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 
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VII.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy objęty 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków oraz dobra materialne 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede 
wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na niską emisję do środowiska substancji 
zanieczyszczających oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowi dla nich 
zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne, z uwagi na niewielki, minimalny zasięg 
oddziaływania zamykający się w granicach władania terenem przez inwestora. Wszelkie 
przekształcenia odbywać się będą jedynie w ramach działek, do której Inwestor posiada tytuł 
prawny i nie będą oddziaływać na dobra materialne osób trzecich. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 

zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 

VIII OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

VIII.1  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody: 
• indukcyjno-opisową; 
• modelowania matematycznego; 
• analogii środowiskowych. 

Do oceny wpływu emisji z zakładu wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB 
dla Windows Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującą metodyką. Algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie modelowania 
poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych meteorologicznych, 
metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, sposobu obliczania 
stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu dopuszczalnego lub 
wartości odniesienia). 
Przeprowadzone obliczenia uwzględniają metodykę referencyjną. Według tej metodyki, stężenie 
uśrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z tłem nie może przekraczać dopuszczalnego 
poziomu odniesienia w sposób bezwarunkowy, zaś stężenie 1-godzinne może być dowolnie duże 
ale nie może występować częściej niż przez 0,2% (0.274% dla SO2) czasu w roku. Jest to 
równoważne warunkowi, w którym percentyl 99,8 (99.726 dla SO2) stężenia nie może być 
większy od wartości odniesienia dla 1 godziny. 
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Model cyfrowy symulujący pole akustyczne generowane w wyniku działalności analizowanego 
zespołu źródeł hałasu sporządzono w oparciu o program komputerowy LEQ PROFESSIONAL 
(wersja 6.x.), którego opis i algorytm obliczeniowy zawiera instrukcja ITB nr 338/96 a w części 
dotyczącej wpływu otoczenia na rozchodzące się fale akustyczne, norma PN ISO 9613. 

VIII.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w art. 63 precyzuje, jakie oddziaływania na środowisko 
mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podczas eksploatacji instalacji po jej 
uruchomieniu, a wynikające z pracy instalacji, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji 
zanieczyszczeń i energii. W przypadku analizowanej instalacji - zakładu dotyczy to emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ścieków popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy 
urządzeń. 

a) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia.  

Na etapie budowy nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko - będą to oddziaływania 
typowe i nieuniknione ze względu na samą istotę procesu inwestycyjnego, jak lokalne 
przekształcenia powierzchni ziemi, nagromadzenie odpadów budowlanych i okresowe 
uciążliwości związane z transportem materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi.  

Tabela 20 Charakter potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia wynikających z jego istnienia  

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 

PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe                
2 Wody podziemne  x  x  x          
3 Jakość powietrza  x   x   x        
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
 x   x   x        

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz  x  x  x x x        
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie   x x  x  x        
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi   x             
12 Zatrudnienie             x   
13 Dobra materialne i kulturalne                

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

 x  x  x  x        

15 Powierzchnia ziemi  x  x  x  x        
16 Dobra materialne, zabytki                 

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne, O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  „ x „ - oddziaływanie występuje „  „  - brak oddziaływania 
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b) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska.  

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów środowiska. 

c) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.  

Tabela 21 Charakter potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wynikających z emisji 
zanieczyszczeń do środowiska   

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 
PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe   x             
2 Wody podziemne        x        
3 Jakość powietrza          x    x  
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
               

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz                
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie                
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi                
12 Zatrudnienie              x  
13 Dobra materialne i 

kulturalne 
               

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

  x  x           

15 Powierzchnia ziemi  x   x x  x        
16 Dobra materialne, zabytki 

kultury 
               

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne,  
O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  
 „ x „ - oddziaływanie występuje 
„  „  - brak oddziaływania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że inwestycja wpłynie w sposób nieznaczny na stan środowiska oraz zdrowie 

ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Wpływ przedsięwzięcia na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą w odniesieniu do 
jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał 
charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Obecny i przyszły sposób 
korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego nie jest narażony na 
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negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej 
wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości 
sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w związku z eksploatacją 
instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. Zarówno na etapie realizacji i 
eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie 
uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej. Wobec pozytywnego lub 
neutralnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne wymienione powyżej elementy 
środowiska nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

 

Rysunek 9 Widok na teren zakładu od strony południowej 

IX PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM NA CELE 
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Z punktu widzenia kontroli potencjalnego oddziaływania na środowisko działalności 
prowadzonej na terenie zakładu GOTEC POLSKA spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu, 
spełnienia wymogów obowiązujących przepisów oraz sposobach oceny wielkości emisji, 
proponuje się uznać za niezbędne prowadzenie monitoringu w zakresie: 

• ewidencjonowania ilości pobieranej wody z wodociągu gminnego, 
• ilości zużywanej energii elektrycznej, 
• ilości zużytych paliw, 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

66 

• szczelności zbiorników, 
• stanu technicznego i szczelności kanalizacji sanitarnej  

• ewidencji ilościowej i jakościowej wytworzonych, magazynowanych, wywożonych 
i przekazywanych odpadów. Ewidencja winna obejmować sposoby gospodarowania 
odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Ewidencję 
wytwarzanych odpadów należy prowadzić w oparciu o dokumenty: 

- karty ewidencji odpadów, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, 
- karty przekazania odpadu 

• ilości i rodzaju wszystkich zdarzeń wpływających na normalne prowadzenie działalności, 
które mogą stworzyć zagrożenie środowiska. 

• proponuje się ewidencjonowanie wielkości emisji wszystkich substancji emitowanych 
z terenu zakładu w zakresie wymaganym do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
tj. według art. 287 Prawa ochrony środowiska. Do tej ewidencji należy zastosować wzory 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 816). 

Nie zachodzi potrzeba monitorowania wpływu instalacji na zasoby faunistyczno - florystyczne 
w miejscowości Jastrzębie. 
Zaproponowany w raporcie monitoring jest w pełni wystarczający dla analizowanego 

przedsięwzięcia. 

X PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

Z uwagi na specyfikę produkcji instalacja powlekania GOTEC Polska sp. z o.o w Jastrzębiu 
stosuje i wykorzystuje takie substancje jak rozpuszczalniki organiczne i nie ma możliwości 
zastąpienia ich innymi substancjami. Tym nie mniej zarówno ich ilość znajdująca się w 
Zakładzie oraz właściwie prowadzenie procesu produkcyjnego powoduje iż potencjalne 
zagrożenia są niewielkie. 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

Stosowanie nowoczesnych urządzeń, których praca jest bardziej niezawodna i energooszczędna 
jest podstawą planowanego zwiększenia wydajności instalacji. 

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

Planowana inwestycja, charakteryzuje się nowoczesnością oraz ekonomicznością, również w 
zakresie zużyć surowców i materiałów pomocniczych. Przewidziano taki obieg wody, który w 
maksymalny możliwy sposób ograniczy jej zużycie. 
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- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

W efekcie zastosowania planowanych rozwiązań nastąpi zwiększenie produkcji przy braku lub 
nieznacznym zwiększeniu ilości powstających odpadów. Ponadto dzięki zastosowaniu instalacji 
redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie prowadzony w niej odzysk 
rozpuszczalników, które będą mogły być następnie zastosowane w innych instalacjach.  

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

Inwestycja charakteryzuje się niewielkim stopniem oddziaływania na środowisko naturalne. 
Hałas powodowany przez pracę instalacji nie wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej. Wielkość emisji do powietrza będzie w wysokim 
stopniu ograniczona poprzez zastosowanie instalacji do redukcji LZO, która jest głównym 
elementem planowanych inwestycji. 

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

Technologia która będzie zastosowana jest nowoczesna, zarówno w zakresie zastosowanych 
materiałów, jak i rozwiązań technicznych, tym niemniej została już powodzeniem zastosowana 
w Europie.  

- postęp naukowo-techniczny.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych stanowi instalację wyjątkowo 
nowoczesną, której szczegółowe rozwiązania techniczne są chronione patentami przed 
możliwością poznania przez konkurencję. W instalacji firmy AWS wykorzystane zostaną 
nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w wielu instalacjach w Niemczech i Austrii. 

Biorąc, zatem pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, iż realizowana inwestycja, spełnia 

wszelkie wymagania stawiane nowo uruchamianym instalacjom. 

XI  WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

XII ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

68 

obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem i realizacją 
przedsięwzięć - nowej inwestycji. Jest to związane z zapewnieniem akceptacji społeczeństwa dla 
planowanego przedsięwzięcia. W tym celu można wykorzystywać różne sposoby, np. informacje 
dostarczane podczas indywidualnych rozmów z sąsiadami, informacje przekazywane na piśmie. 
Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności od adresatów. 
Z informacją należy docierać do wszystkich mieszkańców. W sensie teoretycznym termin 
„społeczny udział w projekcie” oznacza proces, w którym społeczność lokalna aktywnie 
uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy i kształtu projektu, jego lokalizacji 
oraz ocenie wpływu na środowisko. Zakłada się więc, iż docelowo ostateczna decyzja o 
warunkach realizacji projektu powinna być wynikiem współpracy inwestora, władz 
samorządowych i społeczności lokalnej. Zakres udziału i forma zaangażowania społeczeństwa w 
dany projekt mogą być bardzo zróżnicowane. Sposób wyrażania opinii społeczeństwa na temat 
projektu często bywa spontaniczny, np. manifestacja przeciwników lub zwolenników projektu, 
petycja obywateli skierowana do władz różnego szczebla, listy protestacyjne w sprawie budowy 
określonej inwestycji etc. Zasięganie opinii społeczeństwa ma na celu wymianę zdań „bez 
skutków prawnych”. Zasadniczym powodem przeprowadzania konsultacji społecznych jest 
zagwarantowanie „otwartości” procesu decyzyjnego i zaangażowanie w ten proces obywateli. 
Począwszy od dyskusji nad celowością powstania inwestycji, poprzez omówienie i wybór 
jednego z wariantów projektu, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji administracyjnej, 
istnieje wiele różnorodnych metod i technik (formalnych i nieformalnych) na zagwarantowanie 
udziału mieszkańców w projekcie. Celem nadrzędnym jest zrealizowanie inwestycji 
odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej. 

Konstruktywny dialog z opinią publiczną wymaga podjęcia następujących działań: 
• dostarczenia wyczerpującej informacji zainteresowanym osobom i grupom społecznym,  
• stworzenia praktycznych możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi,  
• zasięgania opinii społecznych przy pomocy badań sondażowych, 
• wyjaśniania deklarowanych obaw i zgłaszanych wątpliwości, 
• ujawnienia faktycznych zagrożeń związanych z inwestycją, 
• uwzględniania zgłaszanych propozycji i rozwiązań. 
W sensie praktycznym konsultowanie oznacza umiejętne wykorzystanie narzędzi komunikacji 
społecznej w celu uzyskania zrozumienia i akceptacji dla podejmowanych przez organy 
samorządowe decyzji. Jednym ze sposobów przekonywania mogłoby być udowodnienie na 
przykładach już działających obiektów, że ich uciążliwość nie jest tak duża, jak to sobie ludzie 
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wyobrażają. Jakiegokolwiek ryzyka nie da się wyeliminować, ale trzeba mieć zawsze na uwadze 
jego minimalizację. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

XIII  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Realizowane zadanie nie będzie dotyczyło najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, 
czy regionie kujawsko-pomorskim. Inwestycja położona jest poza granicami istniejącego 
obszaru Natura 2000, planowanych obszarów zarówno tworzonych dla ochrony ptaków, jak 
i ochrony siedlisk, rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego, użytku ekologicznego, zespołu 
przyrodniczo- krajobrazowego, czy w pobliżu pomników przyrody. 

Inwestycja polegająca na rozbudowie instalacji należącej do GOTEC POLSKA spółka z o. o., 
Zakład w Jastrzębiu gmina Bartniczka będzie oddalona o. ok. 3,8 km od specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk ”Dolina Drwęcy” oraz o około 4 km w linii prostej od obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6 km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Nie będzie wywierać wpływu na ochronę ptaków, nie pogorszy istniejącego środowiska ich 
bytowania i rozrodu. Nie jest to rodzaj inwestycji wymieniony w zagrożeniach Standardowego 
Formularza Danych dla tego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do naruszenia dobrego stanu ekologicznego doliny 
i nie wpłynie na pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których 
ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. 

Dlatego też, ze względu na lokalizację zakładu do poza obszarem Natura 2000, a także poza 
cennymi przyrodniczo okazami przyrody nie przewiduje się działań kompensacyjnych. 
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XIVPOZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 , poz. 1055) instalacja do 
powierzchniowej obróbki substancji wymaga pozwolenia zintegrowanego (ust. 2 pkt. 6, ppkt 9). 
Na prowadzenie instalacji – zakład posiada pozwolenie zintegrowane udzielone przez Wojewodę 
Kujawsko – Pomorskiego decyzją z dnia 25.10.2006 r. znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06 
zmienione decyzją znak ŚG.I.ak.760-1/25/09, z terminem ważności do dnia 31 października 
2016 roku. Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu 
aktualnego pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej 
instalacji winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

XV TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przyjęcie wskaźników literaturowych do teoretycznej oceny wpływu  na czystość powietrza jest 
pewnym założeniem upraszczającym, którego zasadność mogą tylko zweryfikować badania 
czystości powietrza. Przyjęcie do oceny wpływu instalacji na środowisko pewnych modeli 
matematycznych wprowadza dalsze uproszczenia, co odbija się na dokładności wyników. 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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XVI STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu 
wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, sporządzony na 
etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców. Gotec stanowi 
największego pracodawcę na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
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fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Powstanie hala produkcyjna budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. 
Wymiary wewnętrzne budynku wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. 
Ściany będą wykonane z pustaków z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych detale będą odważane i wsypywane do bębnów. 
Każdy detal będzie nadzorowany komputerowo. Na detalach aluminiowych i na detalach 
wulkanizowanych  tworzona będzie właściwa powłoka z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) lub proces fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy 
te prowadzone będą zgodnie z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą 
płukane w płuczkach kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki 
fosforanowej następuje podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym 
obiegiem gorącego powietrza w odpowiednio dobranym czasie.  
 

Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 
 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
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alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
 
Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  
 
Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2011 wyniosło: 4 927 786 Kw/h 

Zużycie surowców i materiałów: 

Zużycie środków łączących w roku 2011 wyniosło 349,1 Mg, natomiast zużycie 
rozpuszczalników wyniosło 266,532 Mg.  

Masa fosforanowanych części w roku 2010 wyniosła 3 121 281[kg]. Natomiast masa pokrytych 
części wyniosła 9 363 843[kg]. 

Docelowo planowany jest ponad trzykrotny wzrost zużycia surowców i materiałów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie w zakładzie ulegnie zwiększeniu do 525 osób.  
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Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Zakład położony jest na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. 
rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m.  

Geologia 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi.  

Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste i 
średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 
0,00010¸0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
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kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy.  

Gleby 

W rejonie Zakładu występują gleby brunatne i płowe rozmieszczone na przeważającej części 
gminy. Są to gleby należące do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są 
przez grunty słabsze – klasy V i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie 
gleby bielicoziemne. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 

Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących.  
 
Obszary Natura 2000 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 
4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 

Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji i Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – pomorskim obszar 
chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia obszary 
NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody 
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 
zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 
 

Opis analizowanych wariantów 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale II.2. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych urządzeń 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Za racjonalny wariant alternatywny należy 
uznać budowę instalacji wykorzystującej katalityczne dopalanie, czyli zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko  

Środowisko abiotyczne 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko abiotyczne będzie miało miejsce 
głównie na etapie inwestycyjnym. Ze względu na to, że instalacje będą zlokalizowane na 
przekształconym już wcześniej terenie należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. nie wystąpi 
znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko abiotyczne. 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Odpady 

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
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i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami powinno 
znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.  

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.  

Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Źródłem hałasu emitowanego z terenu przedmiotowego obiektu do środowiska jest praca 
maszyn, urządzeń oraz wentylatorów powodująca emisję energii akustycznej do otoczenia. 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – budynku 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 
Ocena klimatu akustycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż inwestycja nie 
spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.  
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Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

Podczas budowy zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia 
pochodzące z: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, terenów składowych, 
prowadzenia robot ziemnych, przewozu i składowania materiałów budowlanych. 
Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 
Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 
W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. 
Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja zanieczyszczeń 
z instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani wartości odniesienia 
substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym obciążeniu pracy 
urządzeń. 

Zagrożenie awarią przemysłową 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 

Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

Dobra materialne i dobra kultury 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą 
odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też 
zagrożone dobra materialne. 

Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakładu. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 
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Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 
Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

Etap budowy 
Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, na które składają się 
głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od charakteru kontaktu z w/w 
związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne dotyczą dopuszczalnych 
stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami ochrony powietrza i 
zagrożenia ludności. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi. 

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane w granicach działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy. 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. 
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W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 
zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 
 

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko  

W przypadku analizowanej instalacji dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków 
popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Obecny i przyszły sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego 
nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje 
dodatkowej wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje 
pogorszenia jakości sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w 
związku z eksploatacją instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. 
Zarówno na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni 
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny.  

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
Spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba 
wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. 

 
Porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej, 
- postęp naukowo-techniczny.  
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o.o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

Pozwolenie zintegrowane 

Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu aktualnego 
pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej instalacji 
winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
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wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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I Wprowadzenie 

I.1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład 
w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, 
sporządzony na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397) zaliczane jest zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 do 
inwestycji, dla której raport jest wymagany obligatoryjnie. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), 
planowaną inwestycję ze względu na rodzaj stosowanych technologii można określić, jako (§ 2 
ust. 2): 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na 

rozbudowie przedsięwzięć zrealizowanych wymienionych w § 2.  ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, 

osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone” 

Instalację należącą do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu należy zaklasyfikować, jako 

instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu 

rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok 

(§ 2 ust. 1 punkt 16). Planowana rozbudowa spowoduje zwiększenie zużycia rozpuszczalników 

od obecnego zużycia wynoszącego 267 Mg/rok do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. Ponieważ 

próg, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia wynosi 200 Mg/rok to planowaną 

rozbudowę należy zaklasyfikować, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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I.2 Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również 
w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na: 
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–d; 

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, 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska; 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

12) 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; 
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13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru;  

15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 
napotkano, opracowując raport; 

16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 

17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

I.3 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

I.3.1 Materiały źródłowe 

1. Wytyczne obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, MAGTiOS, 
Warszawa 1981 / 83; 

2. S. Chruściel, M. Nowicki “Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery”; 

3. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku IOŚ, Warszawa 1988 r.; 

4. Metody pomiarowe hałasu zewnętrznego w środowisku, PIOS, Warszawa 1992 roku; 

5. Instrukcja Nr 338 “Metoda określenia uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz 
z programem komputerowym “ ITB, Warszaw 1991 r.; 

6. Radosław J. Kucharski, Marek Kraszewski, Andrzej Kurpiewski, ”Obliczeniowe metody 
oceny klimatu akustycznego w środowisku”, Wydawnictwo Geologiczne Warszawa, 1988 

7. E. Szulc „Diagnoza stanu i uwarunkowania ochrony wartości konserwatorskich” – 1999 r. 
sporządzonej przez Pracownię Architektury Krajobrazu.  

8. Natura 2000. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Środowiska (PDF i mapy) 

9. Natura 2000. http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/  

10. Opis procedury oczyszczania powietrza zużytego dla projektu 1372_GOTEC/LAMA firmy 
AWS Group 

11. Istrukcja technologiczna linii fosforanowania oraz linii galwanizerskiej cynkowo-niklowej 

12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministertwo 
Środowiska Warszawa 2008 r.,  

13. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku  

14. Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok – Bydgoszcz 2012 

15. Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Brodnicy http://starostwo-
brodnica.bip.net.pl 

16. Program ochrony środowiska powiatu brodnickiego na lata 2004-2007 

17. Pozwolenie zintegrowane dla GOTEC POLSKA sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu  

18. Ministerstwo Środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z programem działań. Warszawa, 2003. 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

9 

I.3.2 Przepisy prawne związane z lokalizacją i projektowaniem inwestycji 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. nr25, poz.150) 
� Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159); 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243); 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.) 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r ( Dz. U. nr 137 poz. 984)  

w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8  poz. 70). 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 ), 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 z 2009 r. poz. 31) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu 
przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. nr 252, poz. 2128). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz. 1366). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U.nr 206, poz. 1291) 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

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

I.4  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców, większość okolicznych 
mieszkańców utrzymuje się z hodowli zbóż oraz zwierząt uprawnych.  Wieś położona jest około 
10 km od Brodnicy, w południowo-zachodnim rejonie gminy Bartniczka. Sołectwo Jastrzębie 
liczy 691 mieszkańców i 200 gospodarstw domowych. Gotec stanowi największego pracodawcę 
na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle gminy Bartniczka 

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Lokalizacja instalacji będącej przedmiotem wniosku nie jest konfliktowa z punktu widzenia 
zasobów przyrodniczych i kulturowych w tym ochrony zabytków. Zakład znajduje się 
w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Otwarta przestrzeń sąsiadujących obszarów 
rolniczych sprzyja dobrym warunkom przewietrzania.  
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I.5 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

I.5.1 Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych 

GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zajmuje na chwilę obecną działki nr 241/1, 
241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 238/27, 238/28, 238/30 (mapa 
ewidencyjna stanowi załącznik nr 6) . Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 37 850 m2, 
z czego 10 700 m2 przypada na budynki, a powierzchnia utwardzona stanowi 16 850 m2,.przy 
czym zieleń zajmuje powierzchnię 10 300 m2. W najbliższej perspektywie planuje się 
sukcesywne powiększanie zajmowanej powierzchni i budynków. 

I.5.2  Krótki opis GOTEC Polska sp. z o.o 

Firma GOTEC Polska sp. z o.o została utworzona w 1999 roku, produkcję rozpoczęto w  Polsce 
południowej w Komornikach Śląskich. W 2001 roku rozpoczęto budowę Zakładu w Jastrzębiu. 
Rozpoczęcie użytkowania nastąpiło 1 lutego 2002 r.  
Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

I.5.3 Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny 

Wjazd na teren działki od strony wschodniej z drogi powiatowej Stare Świerczyny – Jastrzębie. 
Obecny stan zagospodarowania terenu zakładu przedstawia Plan sytuacyjny Zakładu (załącznik 
nr 3). Planowana inwestycja zmieni istniejący układ przestrzenny poprzez wybudowanie hali 
mieszczącej instalację do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Pozostałe zamierzenia 
tzn. zwiększenie parku maszynowego, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali 
aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej zostaną zrealizowane w istniejących 
obiektach. 
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Tabela 1. Zagospodarowanie działek 

Powierzchnia działek 37 850 m2 

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe, 
drogi, parkingi)  16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Planowany budynek instalacji do redukcji emisji lotnych 
związków organicznych  

630 m2 

Budynek instalacji do redukcji LZO. 
Budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. Wymiary wewnętrzne budynku 
wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. Ściany będą wykonane z pustaków 
z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

I.5.4 Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita pojemność wanien procesowych użytych 
w fosforanowaniu wynosić będzie 33 m3. Wydajność maksymalna linii galwanicznej wyniesie 
137 m2/h. Detale będą odważane i wsypywane do bębnów. Każdy detal będzie nadzorowany 
komputerowo. Elementy najpierw poddawane będą odtłuszczaniu. Następnie detale poddane 
będą płukaniu w płuczce kaskadowej. W dalszej kolejności będą kierowane do procesu 
aktywacji, po którym detale zostaną poddane płukaniu w płuczce kaskadowej, trzykomorowej. 
Kolejnym etapem będzie proces tworzenia właściwej powłoki z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) na detalach aluminiowych i na detalach wulkanizowanych lub proces 
fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy te prowadzone będą zgodnie 
z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą płukane w płuczkach 
kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki fosforanowej następuje 
podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym obiegiem gorącego powietrza w 
odpowiednio dobranym czasie. Po procesie suszenia detale będą wysypywane z bębna lub 
ściągane z zawieszek i układane w „giterboksach” odbiorczych. Woda używana w procesie 
fosforanowania poddawana będzie oczyszczaniu. 
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Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 

W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy związane 
z przygotowaniem powierzchni obrabianych detali, nakładaniem powłoki metalicznej oraz 
wykończeniem. Działanie automatu polega na realizacji cyklu obróbki galwanicznej wg. z góry 
zadanego programu. Automat wykonuje samoczynnie we właściwej kolejności wszystkie 
operacje przygotowawcze, zasadnicze i wykończeniowe, zapewniając obrabianym przedmiotom 
jednolitość i odpowiednią jakość osadzanej powłoki, poprzez utrzymanie wymaganych 
parametrów procesu 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Przebieg procesu technologicznego rozpoczyna się od załadowania, po czym następują dwa 
procesy suszenia, i odmuchiwanie powietrzem. Następnie przeprowadzane jest natryskiwanie i 
trzykrotnie powtarzane zdejmowanie z zawieszek. Po tym następuje proces podwójnego 
płukania i pasywowania Cr III, proces ten jest powtarzany. W kolejnym etapie następuje 
płukanie i rozjaśnianie, a w dalszej kolejności odtłuszczanie chemiczne. Po tym przeprowadzane 
jest podwójne płukanie, podwójne trawienie i następne dwa płukania. Przed dalszymi procesami 
zachodzi neutralizowanie i kolejno trzy płukania. Proces technologiczny kończy się nakładaniem 
powłoki Zn/Ni, które jest wykonywane sześciokrotnie.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
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I.5.5 Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę dotyczy celów bytowych 
załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii cynkowo-niklowej. Będzie to 
woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5 m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Qśr.d = 18,4 m3/d (woda surowa) 

Qśr.d = 52,6 m3/d (woda zdemineralizowana) 

Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej: 11 000 MW/h 

Zużycie surowców i materiałów: 
 
zużycie środków łączących  
Chemosil 
Megum 
Cuilbond 
Thixon 
Parlock 
Halosol 

713300 kg 
350200 kg 
122600 kg 

35600 kg 
100000 kg 

455 kg 

 

zużycie surowców do fosforanowania 
Bonderite 
Chlorek Poliglinu 
Deoxidizer 
Granodine 
Kwas siarkowy 
Ridoline 
Ług Sodowy 

30 000 kg 
35 700 kg 
36 100 kg 
52 200 kg 
37 400 kg 
25 000 kg 
40 000 kg 

 

zużycie surowców do cynkowania 

Anody cynkowe 
Nikiel 
Ług sodowy 
Kwas solny 
Kwas siarkowy 
Preparaty do czyszczenia 
elektrochemicznego 
Preparaty oraz dodatki do 
pasywacji 

21 500 kg 
80 000 kg 
60 000 kg 

120 000 kg 
40 000 kg 

 
27 800 kg 

 
21 300 kg 
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I.5.6 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 

Rysunek 2 Widok na południe od Zakładu  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów zgodnie z umową zawartą 
z odpowiednią firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 
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II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 

II.1 Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

 
Rysunek 3 Lokalizacja Gotec Sp. z o.o. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Powierzchnię płaskiej równiny morenowej urozmaicają 
nieregularne, niegłębokie, podłużne obniżenia (niekiedy zatorfione) o charakterze rynien 
subglacjalnych. Tego typu formy występują na zachód, na północ i na wschód od terenu 
zajmowanego przez GOTEC POLSKA spółka z o.o Zakład w Jastrzębiu. Zakład położony jest 
na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m. 
Zbocza rynien są niekiedy dość strome. Fragment takiego zbocza, przylegający do zachodniej 
granicy omawianej lokalizacji osiąga spadki ponad 12 %, a na niewielkim odcinku granice 
terenu stanowi podcięcie erozyjne. Generalnie rozpatrywany obszar nachyla się w kierunku 
wschodnim i południowo-wschodnim.  
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II.2 Geologia i hydrogeologia 

II.2.1 Geologia 

Dla niniejszej dokumentacji  wykorzystane zostały dotychczas opracowane przeglądowe mapy 
geologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczne oraz materiały Archiwum Wierceń i 
Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. 

Informacji o budowie geologicznej w sąsiedztwie Zakładu w Jastrzębiu dostarczają 
udokumentowane otwory hydrogeologiczne wykonane w związku z planami budowy ujęcia. 
Odwiercono je do głębokości 35–55 m ppt (otw. BH 522, pg 04). 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi. W profilu otworu BH 207 (Ośrodek Zdrowia, 1962 r.) 
przypowierzchniowa seria osadów słabo przepuszczalnych osiąga miąższości około 26 m. 
Izoluje ona 3–3,5 m warstwę nawodnionych piasków drobnych, którą przewiercono w interwale 
26–29,5 mppt. Do głębokości 34 m ppt nawiercono gliny pylaste. Warstwa ta prawdopodobnie 
występuje w formie nieciągłego przewarstwienia na kontakcie dwóch różnowiekowych warstw 
osadów słabo przepuszczalnych. Na zbliżonej głębokości 28,0 – 31,7 m ppt napotkano warstwę 
osadów nawodnionych w profilu otworu MAW 1778 (1942 r.), który zlokalizowany jest w 
północnej części zabudowy mieszkaniowej Jastrzębia. W otworze tym warstwy wodonośnej nie 
przewiercono do jej spągu, a woda ustabilizowała się na głębokości 20,7 m ppt. Przy czym 
izolujące osady piaszczyste opisano jako iły plastyczne i piaszczyste. 

Natomiast odmienny profil litologiczny opisano w profilu otworu BH 206 (Jastrzębie: Szkoła, 
1978). Pod przykryciem 40 m serią glin piaszczystych i pylastych, w przedziale głębokości 
40,0–44,5 m ppt przewiercono nawodnione piaski średnioziarniste oraz piaski średnioziarniste z 
domieszką otoczaków i żwiru. Napięte zwierciadło wody ustabilizowało się 26,6 m ppt, tj. na 
rzędnej około 113,5–114 m npm. Analogiczny profil litologiczny przewiercono w otworze 
hydrogeologicznym BH 522 (Jastrzębie: Baza Maszynowa). 

Kompleks glin piaszczystych przewiercono w przedziale głębokości 0–40 m ppt, a poniżej w 
interwale 40–45 m zastoiskowe iły warwowe. Seria osadów słaboprzepuszczalnych izoluje 7,0 m 
warstwę nawodnionych piasków średnioziarnistych, które przewiercono w przedziale głębokości 
45,0–52,0 m ppt. W jej spągu nawiercono stropową część warstwy gliny piaszczystej (52–54 m 
ppt). Osady te, zgodnie z objaśnieniami do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1 :50 000, ark. 286 – Górzno, zakwalifikowano do stadiału Rogowca, stadiału Warty 
(zlodowacenie środkowopolskie). 

W spągu opisanego kompleksu osadów prawdopodobnie występuje około 10–12 m warstwa 
fluwioglacjalnych osadów piaszczysto-żwirowych związanych z transgresyjną stadiału Warty. 
Osady te prawdopodobnie uległy częściowej redukcji w odniesieniu do ich pierwotnej 
miąższości. W rejonie planowanego otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego nawiercono je w 
otworze badawczym zlokalizowanym w miejscowości Bachor. W otworze tym w spągu osadów 
fluwioglacjalnych nawiercono kolejne przewarstwienie glin piaszczystych w rejonie miejsca 
lokalizacji projektowanego otworu przewiduje się ich występowanie w interwale głębokości 
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około 80–88 m ppt. miąższość zachowanych osadów kształtuje się w przedziale około 8–12 m.  

W rejonie Jastrzębia miąższość zachowanych osadów z tego okresu kształtuje się w przedziale 
około 30–40 m. Kompleks osadowy budują piaski i żwiry z nieregularnymi przewarstwieniami 
mułków, mułków piaszczystych oraz zastoiskowych osadów ilastych akumulacji fluwialnej. Ze 
względu na warunki sedymentacji utwory te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością 
wykształcenia litologicznego oraz miąższości poszczególnych warstw osadów. 

II.2.2 Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste 
i średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 0,00010 ÷ 
0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Dokumentowany obszar według opracowania A.S. Kleczkowskiego (1990, 1991) usytuowany 
jest poza strefą wydzielonych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  Zlokalizowany jest 
również poza granicami obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000. 
Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowej (osady słabo przepuszczalne) powoduje 
ograniczenie infiltracyjnego zasilania wód gruntowych. Szczególnie w okresie wiosennym 
dominuje spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych spływających po powierzchni 
osadów słabo przepuszczalnych. 

W obrębie osadów spoistych mogą występować  międzymorenowe poziomy wód gruntowych. 
Są to poziomy występujące w lokalnych spiaszczeniach w obrębie glin zwałowych, bądź 
zawieszony na stropie osadów spoistych. Zwierciadła tych poziomów mają charakter swobodny 
lub lekko napięty. Ich wydajność zależy bezpośrednio od warunków klimatyczno-pogodowych. 
Zmiana poziomu wód gruntowych może następować od wypływów powierzchniowych po zanik. 
Generalnie spływ wód pierwszego od powierzchni poziomu wodonośnego (wody gruntowe) 
następuje w kierunku wschodnim i północno-wschodnim tj. w kierunku lokalnych cieków 
powierzchniowych stanowiących lokalną bazę drenażu dokumentowanego terenu. Nie można 
jednak wykluczyć innych lokalnych kierunków przepływów wód gruntowych, jak również ich 
zmian na przestrzeni sezonowych wahań zwierciadła wód. Najbliższe ujęcia wód podziemnych 
występują we wsi Jastrzębie, w odległości około 400-600 na południe i południowy - wschód. 

Wody użytkowego poziomu wodonośnego są izolowane od powierzchni terenu warstwą osadów 
słaboprzepuszczalnych (gliny zwałowe) osiągających miąższość 26-45 m. W praktyce należy 
uznać możliwość zanieczyszczenia tych poziomów za znikomą (współczynnik filtracji glin 
zwałowych wynosi około 1x10-9 m/h). W wyniku działalności prowadzonej na terenie zakładu 
zanieczyszczeniu mogą ulec wody pierwszego poziomu wodonośnego. Działalność prowadzona 
w wyniku projektowanej inwestycji praktycznie nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia wód 
podziemnych, a w szczególności użytkowego poziomu wodonośnego.  
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II.2.3 Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy. Ciek 
ten w odległości około 1,5 km dopływa do niewielkiego jeziora, z którego wody kierują się do 
rzeki Brynicy a następnie bezpośrednio do rzeki Drwęcy. Stanowi on lokalną bazę drenażu wód 
gruntowych jak i niewielkich cieków powierzchniowych. Przy czym regionalną bazę drenażu 
zarówno dla wód powierzchniowych, jak i wód w przypowierzchniowych warstwach 
wodonośnych stanowi współczesna dolina Drwęcy. 

II.2.4  Gleby 

Gleby brunatne i płowe są rozmieszczone na przeważającej części gminy. Są to gleby należące 
do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są przez grunty słabsze – klasy V 
i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie gleby bielicoziemne. 

II.2.5 Klimat 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony powietrza atmosferycznego, 
największe znaczenie mają warunki anemometryczne. W ocenie tego zagadnienia posłużono się 
danymi ze Stacji Meteorologicznej w Toruniu, która jest najbardziej reprezentatywną stacją 
opisaną w Katalogu Danych Meteorologicznych.  

W skali roku najczęstsze są tutaj wiatry z kierunku W-19,5% i SW- 13,8%. Łącznie z 
kierunkiem NW (11,4%) na wiatry z sektora zachodniego przypada 44,7 % wszystkich częstości. 
Na wiatry z kierunku SE przypada 12,1% częstości, E-11,8%, S-9,1%, NE-8,3% i N-8,2%. Na 
cisze atmosferyczne przypada 6,0% częstości. Średnie roczne prędkości wiatrów według 
kierunków są wyrównane (od 2,9 m/s z kierunku S do 3,6 m/s z kierunku W). Najniższe 
prędkości wiatrów występują w miesiącach letnich i jesiennych, a największe w miesiącach 
wiosennych. Cisze atmosferyczne najczęstsze są w październiku (8,8%), a najrzadsze w marcu 
(4,7%). Na wiatry słabe (do 2m/s) przypada około 43% wszystkich przypadków z wiatrami.  

II.2.6 Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 
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Na wschód od wsi Jastrzębie znajduje się niewielkie 2-3 ha Jezioro Rybka objęte planami małej 
retencji.  

Wody gruntowe zalegają na głębokości powyżej 4m. Izolowane są utworami słabo 
przepuszczalnymi. Wieś Jastrzębie jest zwodociągowana i skanalizowana. Z infrastruktury tej 
korzysta również Zakład.  
 
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Gotec położony jest w jednolitej cześci wody powierzchniowej, którą stanowi  rzeki Pisa. Jej 
charaktyerystyka pozostaje aktualna wg stanu z pozwolenia zintegrowanego. Zakład znajduje się  
w obszarze jednolitej cześci wody podziemniej oznaczonej nr 40. Charakterystyka ogólna 
poniżej. Szczegółowa także w poz.zintegrowanym. 

Obszar inwestycji leży na obszarze JCWPd o powierzchni 7539,5 km2. 

Obszar JCWPd 40 obejmuje  zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on 
różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód 
podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest 
wielopiętrowy; obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne 
miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo- zachodniej części obszaru wody podziemne 
występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania sytemu wodonośnego znajdują 
się w północnej i wschodniej części JCWPd.  GZWP występują w obrębie JCWPd: 
129,131,141,210,214,215. 
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II.3 Klimat akustyczny 

Według źródła powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu: 

– przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i 
usługowych, 

– hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i 
lotniczego, 

– hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i 
w obiektach użyteczności publicznej. 

Klimat akustyczny środowiska województwa kujawsko-pomorskiego kształtowany jest głównie 
przez hałas komunikacyjny drogowy. 

Hałas przemysłowy na terenie powiatu stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla 
budynków zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest 
kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej 
izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji 
urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.  

Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma 
charakter lokalny. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie. Takie stacjonarne źródła hałasu 
mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie. 

Obszar, na którym położony jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zlokalizowany 
jest w części północno - zachodniej wsi Jastrzębie. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 
objętego przedmiotową analizą znajduje się droga powiatowa oraz pola uprawne. Najbliższymi 
obiektami podlegającymi ochronie akustycznej są budynki mieszkalne usytuowane przy i we wsi 
Jastrzębie.  

Usytuowanie najbliższych terenów chronionych przed hałasem względem granic zakładu w 
pojęciu ustawy Prawo ochrony środowiska (teren + instalacje) zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Najbliższe tereny chronione przed hałasem w okolicy Zakładu 

Kierunek Odległość od granicy zakładu [m] Charakterystyka terenu 

Południowo- wschodni  Ok. 150 m. Zabudowa wiejska. 

Południowy Ok. 1500 -2000 m Zabudowa wiejska. 

Pozostałe tereny usytuowane tuż przy granicy obszaru przemysłowego, na terenie którego 
zlokalizowany jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu posiadają charakter rolniczy. 
Należy zaznaczyć, że lokalizacja zakładu jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska 
akustycznego. Wynika to ze znacznej odległości źródeł hałasu względem terenów podlegających 
ochronie akustycznej, to jest od 150 m od źródeł generujących energię akustyczną. Klimat 
akustyczny wsi Jastrzębie jest korzystny. Zagrożenie hałasem komunikacyjnym ze strony drogi 
Stare Świerczyny - Jastrzębie jest niewielkie ze względu na małe natężenie ruchu. 
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Rysunek 4 Droga Stare Świerczyny - Jastrzębie (po prawej stronie Gotec) 

Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez 
dany teren. Jako czas oddziaływania przyjmuje się czas  8 najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej oraz  1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej. 

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w [dB]. 

Lp.  Rodzaj terenu 

Drogi lub linie kolejowe1 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzy-
stnym godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 3) 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
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Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem obowiązują następujące dopuszczalne 
poziomy dla terenów zabudowy zagrodowej (klasa akustyczna 3b):  

LAeq= 55 dB(A) (pora dzienna) 

LAeq= 45 dB(A) (pora nocna) 

II.3.1 Powietrze atmosferyczne 

Zgodnie z art. 89 Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
w terminie do 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 
w danej strefie za rok poprzedni oraz dokonuje klasyfikacji stref. W ocenie rocznej za rok 2011 
uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 16 marca 2012 roku. W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 
2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały 
obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko - 
pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod 
PL0402), miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404). Liczba 
stref w całym kraju, według nowego podziału, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem 
ochrony zdrowia, wynosi 46, natomiast pod kątem ochrony roślin - 16 stref. 

Ocenę sporządzono na podstawie wyników pomiarów za rok 2011 zgodnie z „Wytycznymi do 
rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art.89 ustawy 
Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 
2004/107/WE” (GIOŚ, Warszawa, luty 2011r.). Dyrektywa 2004/107/WE jest Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005 r.), natomiast Dyrektywa 2008/50/WE (tzw. CAFE) - Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008 r.).  
Roczna ocena jakości powietrza w strefach za 2011 rok zawiera jeden nowy element w stosunku 
do oceny za rok 2010 – jest nim konieczność wykonania dodatkowej oceny jakości powietrza w 
strefach pod kątem dotrzymania poziomu docelowego dla pyłu PM2,5. Poziom ten, zgodnie z 
Dyrektywą 2008/50/WE, wynosi 25 µg/m3.  

Ocena za 2011 rok wykonywana jest w takim samym układzie stref jak ocena wykonywana rok 

wcześniej. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje ten sam podział 

kraju na strefy (przy czym, jak poprzednio, w niektórych strefach nie dokonuje się oceny jakości 

powietrza pod kątem kryteriów dotyczących ochrony roślin). 

W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa kujawsko - pomorskiego za rok 

2011 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w roku 2011 na 95 stacjach 

pomiarowych, w tym na:  

• 26 stałych stacjach pomiarowych poza uzdrowiskami,  
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• 2 stałych stacjach zlokalizowanych na terenie dwóch uzdrowisk (Ciechocinek, Inowrocław), 
natomiast na terenie trzeciego uzdrowiska w województwie (Wieniec – Zdrój) badań nie 
prowadzono,  

• 55 stacjach pomiarów pasywnych SO2 i NO2,  

• 12 stacjach pomiarów pasywnych benzenu (2 na terenie miasta Bydgoszcz, 3 na terenie Włocławka 
oraz po 1 w następujących miastach: Toruniu, Brodnicy, Chełmnie, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle 
nad Notecią i Żninie).  

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy 

w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko - 

pomorska) znalazły się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony 

powietrza.  

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2011 roku zadecydowały:  

a) w aglomeracji bydgoskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska, Plac 
Poznański),  

• stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Plac Poznański),  

b) w mieście Toruniu:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Dziewulskiego),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu (ul. Dziewulskiego),  

c) w mieście Włocławku:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Okrzei),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ul. Okrzei),  

d) w strefie kujawsko - pomorskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad Notecią - 
ul.P.Skargi, Koniczynka - stacja bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Żnin – ul.Potockiego),  

• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Nakło nad 
Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP, Tuchola – ul. Piastowska, 
Ciechocinek - uzdrowisko),  

• ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawsko - 
pomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – średnia z 3 lat 
(2007-2011) częstość przekraczania 120 µg/m3

 przez stężenia 8-godzinne wyniosła 31 dni (24 dni 
w roku 2009, 33 dni w roku 2010 i 37 dni w roku 2011).  

Klasyfikacja ze względu na ochroną roślin dla jedynej w województwie strefy (kujawsko– 

pomorskiej) ze względu na SO2 i NOx okazała się korzystna , ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast 

w przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza 

województwa kujawsko - pomorskiego - Krzyżówka w województwie wielkopolskim (wskaźnik 

AOT40 określony dla 5 lat 2007-11 wyniósł 19467,5 µg/m3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 

18000 µg/m3*h o 8,2 %).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu podał 
pismem z dnia 23.04.2012 r. znak WIOŚ-DTo-DzMŚ.7016.34.2012.KH informację 
o środowisku, która określa aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Pismo stanowi załącznik 
nr 8 do opracowania. 
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Tabela 4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [µg/m3] 

Dwutlenek siarki 4 

Dwutlenek azotu 9 

Tlenki azotu 12 

Pył zawieszony PM10 20 

Benzen 2,5 

Ołów 0,01 

II.3.2 Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących. Na polach występują przede 
wszystkim gatunki łowne: zające, kuropatwy, rzadziej bażanty oraz sarny polne. Można 
ewentualnie spotkać skowronka, czy jastrzębia gołębiarza krążącego nad polem. Z drobnych 
ssaków w otoczeniu można spotkać kreta, jeża i mysz polną. 
Na obszarze, na którym znajduje się zakład w m. Jastrzębie brak elementów szczególnej ochrony 
przyrodniczej (parków, rezerwatów, otulin itp.). 

Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt popularnie występujące w Polsce oraz 
gatunki łowne ptaków i ssaków. Rozbudowa instalacji w m. Jastrzębie i jej eksploatacja nie 
będzie stanowić zagrożenia dla ich istnienia. 

II.3.3 Szata roślinna 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem wyniosła w gminie Bartniczka 1399 ha w tym:  
- lasy 1338 ha 
- grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha.  

Lasy na terenie gminy administrowane są przez Leśnictwo Długi Most, a Nadleśnictwo Brodnica  

W otoczeniu Zakładu znajdują się pola uprawne, łąki, pastwiska, oraz zabudowa zagrodowa. Na 
tym terenie nie występują objęte ochroną prawną gatunki roślin. 

II.3.4 Rezerwaty przyrody 

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 

− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 
rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 
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− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na zachowanie i dalszą ochronę 
roślinności w rezerwatach przyrody. 

II.3.5 Obszary Natura 2000 

Podstawą prawną Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC, zgodnie, z 
którą ochrona siedlisk polega na: 

- nie zmniejszaniu naturalnego zasięgu środowiska; 
- zachowaniu funkcje i specyficznej struktury siedliska; 
- wprowadzaniu właściwej stan ochrony typowych gatunków. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC dnia 30 listopada 2009 roku w 
sprawie ochrony dziko żyjących ptaków. 

W przypadku ochrony gatunków oznacza to: 

- zachowanie liczebności populacji, utrzymanie się jej w biocenozie przez dłuższy czas; 
- utrzymanie naturalnego zasięgu gatunku; 
- zachowaniu wystarczająco dużej powierzchnia siedliska gatunku. 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na 
środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono 
obszar Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne 
i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000.  

Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:  
- Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje 

o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych 
i gatunkach „naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości 
przyrodniczej i zagrożeniach; 

- mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000. 

SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów 
przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy) zgodnie 
z procedurą określoną przez KE. 

Objaśnienie kodów użytych do oznaczenia poszczególnych obszarów: 

PLB - obszary specjalnej ochrony ptaków 

PLH - specjalne obszary ochrony siedlisk 

PLC - obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice 
całkowicie się pokrywają. 
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Średnio w UE do sieci Natura 2000 należy ponad 10 proc. powierzchni krajów unijnych. 
Najwięcej, bo aż 25,5 proc., w Słowacji i 25 proc. w Słowenii. Najmniej w Irlandii – tylko 
2,9 proc. powierzchni kraju, i w Wielkiej Brytanii tylko 5,8 proc. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 października 2009 r. przyjęła 453 nowe obszary siedliskowe 
i 78 powiększeń obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000. Zakończyła w ten sposób okres wyznaczania terenów objętych tą 
formą ochrony w kraju z wynikiem: 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które 
łącznie pokrywają 21 procent kraju. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest w Polsce: 
- 76 typów siedlisk, w tym 14 priorytetowych, 
- 44 gatunki roślin, w tym 10 priorytetowych, 
- 89 gatunków zwierząt, w tym 12 priorytetowych. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 
− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 

rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 

− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o 
około 4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

„DOLINA DRWĘCY” – obszar o kodzie PLH280001. Forma ochrony w ramach sieci Natura 
2000:  specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Długość Drwęcy wg danych literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach 
Ostoi Dolina Drwęcy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Obszar 
Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Dominujące formy 
rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny 
polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia 
dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, 
niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i 
Ostródy.  
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Ostoja obejmuje całą rzekę Drwęce, wraz z dopływami Grabiczek i Dylewka, oraz z 
przyujściowymi fragmentami rzek Dylewki, Pobórskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki i 
Wel. Oprócz tego w skład ostoi wchodzą pięciometrowe pasy brzegów wzdłuż wymienionych 
rzek. Drwęca ma długość 249 km i jest typową rzeką pojezierną. Rzeka wypływa ze Wzgórz 
Dylewskich i wpada do Wisły koło Torunia. Dzięki występowaniu dużych różnic poziomów 
pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na wielu odcinkach charakter rzek 
podgórskich.  

Ostoja jest szczególnie ważna dla ochrony bogatej ichtiofauny. Występuje tu siedem gatunków 
ryb ważnych z europejskiego punktu widzenia m.in. boleń, koza i głowacz białopłetwy oraz 
jeden gatunek bezżuchowca - minóg rzeczny. Jest to również cenne środowisko dla ryb 
wędrownych takich jak pstrąg, łosoś, troć i certa, które wędrują z Bałtyku w górę rzek, aby 
odbyć w nich tarło. Rzeka i przyległe tereny stwarzają również dogodne warunki do bytowania 
licznych gatunków ptactwa wodno - błotnego oraz płazów, w tym dwóch gatunków cennych dla 
Europy: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo 
mozaika siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów 
siedlisk cennych dla Europy m.in. łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i starorzecza. 
Ostoja ta jest szczególnie cenna jako korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim sprzyjający migracjom i rozprzestrzenianiu się wielu gatunków roślin i zwierząt. 

„BAGIENNA DOLINA DRWĘCY” – (kod obszaru PLB040002). To obszar specjalnej 
ochrony ptaków, położony w środkowej Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
Obszar Bagienna Dolina Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego i obejmuje fragment doliny środkowej Drwęcy, na odcinku pomiędzy 
przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka, a miastem Brodnica. W obrębie 
obszaru znajduje się także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynicą i Samionką 
oraz jezioro Sopień. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących 
ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych 
gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono 
występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to 
m.in.: bąk, derkacz, rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, 
żuraw i kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II 
dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i 
zagrożonymi gatunkami. Przeważającymi siedliskami są bagna i łąki stanowiące 41 % pow. 
obszaru. Roślinność jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. 
Oprócz łąk, występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla 
wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 
siedliska chronione w Uniii Europejskiej - zajmują one łącznie 14% powierzchni doliny objętej 
obszarem . Dodatkowo teren ten pocięty jest systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. 
Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 
tworząc rozległe rozlewiska. 
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Rysunek 5 Obszar Natura 2000 – Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 

„OSTOJA LIDZBARSKA” (kod obszaru PLH280012)  specjalny obszar ochrony siedlisk 
(Dyrektywa Siedliskowa) Obszar Ostoi Lidzbarskiej ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje 
się dużą różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Ostoja 
Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku sandru (od południa) i wysoczyzny morenowej 
(od północy). Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologii, uwarunkowań 
hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty roślinnej i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna 
i środkowa jej część, cechuje się znacznymi deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Na uwagę 
zasługują głębokie rynny subglacjalne, przełomowe odcinki dolin rzecznych Gary), nisze 
źródliskowe, obniżenia wytopiskowe, drumliny, ozy i kemy. Wymienione wyżej, interesujące 
formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Częste są rynnowe 
i wytopiskowe jeziora, rzeki o znacznym spadku, źródła i miejsca wysięku wody. Tak 
zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował bogactwo i naturalność szaty roślinnej. 
Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów nieleśnych. W kompleksie leśnym w północnej 
części ostoi duże powierzchnie zajmujące grądy, w tym naturalne lasy klonowo-lipowe i bogate 
gatunkowo, ciepłolubne grądy miodownikowe. W żyznych obniżeniach terenu spotyka się lęgi 
olszowo-jesionowe i olsy, częste są olsy źródliskowe, występują zubożałe postacie podgórskiego 
lęgu jesionowego. Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska 
mszarne, stosunkowo często obserwuje się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych 
fitocenoz brzeziny bagiennej. W środkowej i południowej części ostoi dominuje płaski lub 
pofalowany sandr, zajęty głównie przez bory mieszane, rzadziej bory sosnowe świeże. Spotyka 
się tez bardzo bogate florystycznie świetliste dąbrowy. 
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„OSTOJA BRODNICKA” (kod obszaru PLH040036 )Obszar w jednej trzeciej pokrywają 
jeziora i nieliczne rzeki, w jednej trzeciej lasy iglaste. Pozostała część to głównie lasy mieszane, 
siedliska rolnicze, w mniejszym stopniu lasy liściaste. 

Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi 
jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite formy rzeźby 
- pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru, 
wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe, 
itp. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. 

Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością, 
nawet do ok. 40 m. Dominują akweny eutroficzne, spotyka się jeziora mezotroficzne i 
dystroficzne. Znajdują się tu różnego typu torfowiska - wysokie, przejściowe, nakredowe oraz 
mechowiska. Często torfowiska rozwijają się wokół dystroficznych jezior, a otoczone są przez 
bagienne lasy - bory bagienne i brzeziny bagienne. Na żyznym podłożu występują płaty łęgów 
jesionowo-olszowych, rzadziej wiązowo-jesionowych. Częste są grądy i bory mieszane, spotyka 
się też fitocenozy buczyn. Rzadko występują łąki i pastwiska. W granicach ostoi niemal brak pól 
uprawnych i większych miejscowości. Częste są natomiast tereny zajęte przez obiekty 
turystyczne, w tym ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe i kąpieliska. 

Ostoja leży głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a tylko częściowo – 
województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z pięciu części, przy czym największa, 
środkowa, obejmuje obszar rynny rzeki Skarlanki wraz z występującymi tam jeziorami. Części 
zachodnie to m.in. kompleks bagiennych lasów, głównie olsów brzozowych, w okolicach wsi 
Tomki, a także rynna jezior Mieliwo i Sosno. Dwie części wschodnie, najmniejsze, obejmują 
tereny rezerwatów - leśnego "Retno" i torfowiskowo-leśnego "Bagno Mostki". Ostatni z 
wymienionych obiektów jest miejscem udanej reintrodukcji aldrowandy pęcherzykowatej, 
pochodzących z jez. Mikaszówek, jednak poziom wody ostatnio uległ tam obniżeniu na skutek 
wykopania stawu na obrzeżach torfowiska. 

Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie 
zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach 
naturalnych, ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami 
roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności 
leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne, mniejsze znaczenie mają lasy bukowe, np. w rezerwacie 
"Mieliwo". Liczne i bogate są populacje rzadkich gatunków flory wodnej i torfowiskowej (4 
gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej), w tym bardzo bogate stanowisko zastępcze 
aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na jeziorze 
Wielkie Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są 
stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Pozostałe obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony ptaków i siedlisk położone są w tak 
znacznej odległości (powyżej ) od działki, na której zaplanowano instalację, że odstąpiono od ich 
omówienia. 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 
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Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji, położony jest na 
pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie czterech 
gmin: Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik i Zbiczno. Powierzchnia Parku 
wynosi 13 674 ha. Obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo 
część Pojezierza Brodnickiego. 

Polodowcowa rzeźba obszaru Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Dominują 
pagórkowate obszary wysoczyzny morenowej oraz bardziej płaskie, pokryte lasami 
powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi rynnami polodowcowymi, wśród których 
swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi 
jezior. Osobliwością morfologiczną tego obszaru są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące 
w otoczeniu jeziora Sumówko. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się 
58 jezior, a do największych należą: Wielkie Partęczyny (324 ha), Sosno (198 ha), Łąkorek (162 
ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (128 ha) i Ciche (110 ha).W większości są to jeziora rynnowe 
o wydłużonym kształcie. Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w 
województwie. 

Flora parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Niektóre z nich 
można dziś spotkać już tylko w niewielu ekosystemach. Wiele z nich podlega ochronie 
całkowitej lub częściowej, a zachowały się także gatunki reliktowe. Bogata jest tez fauna. Wśród 
ptaków do osobliwości zaliczyć należy m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza 
dwuczubwego (godło parku) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orła bielika. Na 
wodach jezior licznie występują łabędzie, krzyżówki i perkozy. Jeśli zdarzy się nam dostrzec 
dziwny kopiec na wodzie, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że chodzi o 
bobrzy domek. Tutaj bowiem można go jeszcze spotkać – gryzonia budującego skomplikowane 
tamy, noszącego kosztowne futro i należącego do ginących gatunków zwierząt. Ich ślady 
żerowania znajdują się głównie nad rzeką Skarlanką w Grzmięcy i nad jeziorem Wielkie 
Partęczyny. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu 
rezerwatów przyrody. Spokój tu panujący działa nader kojąco na nerwy i zapewnia prawdziwy 
odpoczynek. Dorodne lasy liściaste (głównie grądowe) chronią rezerwaty leśne „Mieliwo” i 
„Retno”, zaś naturalne torfowiska przejściowe z interesującą florą rezerwaty torfowiskowe: 
„Okonek”, „Stręszek”, „Żurawie Bagno”. Rezerwaty florystyczne zabezpieczają środowiska 
roślin: „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” – obuwika pospolitego, a „Bachotek” – kłoci 
wiechowatej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – 
pomorskim obszar chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha, z czego w 
Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń znajduje się 13 644 ha. 
Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie drzew. Wśród nich 
wyróżnia się aleja lipowo-klonowa koło leśniczówki Rytebłota nad jeziorem Zbiczno. 

Działki na których realizowana będzie inwestycja są już w chwili obecnej wykorzystywane pod 
działalność przemysłową i całkowicie zurbanizowane. W związku z tym nie występują tu 
gatunki roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii 
Europejskiej. Również w otoczeniu nie występują rośliny cenne florystycznie. W najbliższym 
sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. Z gatunków 
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chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, oprócz popularnie 
występujących jaskółek, czy wróblowatych. Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt 
popularnie występujące w Polsce oraz gatunki łowne ptaków i ssaków. 
Realizacja planowanej inwestycji na terenie Zakładu i jej eksploatacja nie będzie stanowić 
zagrożenia dla istnienia roślin i zwierząt na tym terenie. 

Podsumowanie: 

⇒ Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia 

obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony 

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

⇒ Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 

zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 

⇒ Inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska 

przyrodniczego, zarówno w fazie budowy jak i przyszłej eksploatacji. 

III OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu zakładu nie występują obiekty oraz tereny objęte 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze względu na 
brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie 
stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

Najbliżej położonymi obiektami zabytkowymi są 

- Kościół parafialny p.w. NMP w miejscowości Jastrzębie  - drewniany, zbudowany w 1812 r., 
jednonawowy, z trójbocznie zamykanym prezbiterium. Od zachodu wieża. Przy kościele 
cmentarz z nagrobkami z końca XIX wieku. 

- Liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty).  

IV OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Brak realizacji przedsięwzięcia - rozbudowy zakładu Gotec Polska Sp. z o.o. wraz z budową 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie miał następujące skutki: 

Skutki pozytywne: 

• nie powstaną nowe źródła hałasu; 

• w związku z rozbudową instalacji nie zwiększy się ilość odpadów związanych z 
eksploatacją instalacji; 

• brak dodatkowych ilości ścieków związanych z budową nowej linii fosforanowania oraz 
linii galwanicznej. 
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Skutki negatywne : 

���� nie ulegnie zmniejszeniu ilość emitorów w związku ze skolektorowaniem istniejących  
emitorów przy podłączaniu ich do urządzenia do redukcji emisji lotnych związków 
organicznych  

���� brak ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

���� nie będą odzyskiwane rozpuszczalniki (w wyniku pracy urządzenia do redukcji emisji 
lotnych związków organicznych) 

���� nie ulegną zwiększeniu wpływy środków finansowych do budżetu Urzędu Gminy 
z tytułu zwiększonej produkcji zakładu. 

���� nie zwiększy się zatrudnienie  

V OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Na etapie planowania rozbudowy Zakładu przeanalizowano inne możliwe warianty realizacji 
przedsięwzięcia. Rodzaj realizowanego przedsięwzięcia oraz cel, jakiemu ma służyć, ograniczają 
znacznie możliwość wariantowania przedmiotowej inwestycji. Analiza realizacji 
przedsięwzięcia odnosiła się przede wszystkim ustalenia metody redukcji lotnych związków 
ogranicznych. W odniesieniu do rozbudowy zakładu o linię fosforanowania i cynkowania Gotec 
rozważał budowę pełnej galwanizerni ale po analizie potrzeb oraz kosztów przyjęto rozwiązanie 
opisane w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę opisanym w rozdziale I.5.4. 

V.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia: 

W przypadku wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, stopień 
oddziaływania na środowisko Zakładu nie będzie mniejszy. Celem inwestycji jest, bowiem 
zastosowanie takiego rozwiązania, które przy zwiększeniu produkcji zakładu nie spowoduje 
wzrostu obciążenia dla środowiska – przede wszystkim w aspekcie ochrony powietrza. Bez 
zastosowania odpowiedniego urządzenia do redukcji LZO nie byłaby możliwa rozbudowa 
Zakładu i zwiększenie produkcji, co w sytuacji globalnej konkurencji mogłoby doprowadzić do 
bankructwa i zamknięcia zakładu.  

W ramach realizowanej inwestycji powstaną obiekty, których oddziaływanie na środowisko 
będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie. W omawianym wariancie (nie podejmowanie 
realizacji przedsięwzięcia) uniknie się, co prawda emisji, związanej z produkcją i powstawaniem 
ścieków popłucznych z procesów procesu tworzenia powłok ochronnych, lecz przy prawidłowej 
eksploatacji oddziaływania te będą stanowić akceptowalne obciążenia dla środowiska.  

V.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych technik 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych.  

Termiczne spalanie LZO w strumieniu gorącego powietrza wytwarzanego przez palniki gazowe 
lub olejowe jest najdłużej stosowaną metodą. Wymaga temperatury procesu od 850 do 1200 oC. 
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Instalacja taka wytwarza duże ilości dodatkowych zanieczyszczeń wynikających z procesu 
spalania paliwa. Praca autotermiczna jest możliwa przy bardzo wysokich stężeniach LZO. 
W rozważanym przypadku instalacji pracującej na potrzeby GOTEC nie może być brana pod 
uwagę z powodu olbrzymich kosztów zużycia energii i niepotrzebnych dodatkowych emisji do 
środowiska.  
Również spalanie termiczne z regeneracją ciepła posiada takie wady, jak omówiono powyżej. 
Odzysk ciepła możliwy jest na poziomie zaledwie 35% i o tyle obniża cenę eksploatacji.  

Stosunkowo najpowszechniejszym rozwiązaniem jest dopalanie katalityczne. Temperatura pracy 
jest niższa od spalania termicznego o kilkaset stopni. Przeciętna temperatura pracy dopalacza 
katalitycznego wynosi od 350 do 420°C. Istotną zaletą tej metody jest fakt iż, instalacja nie 
wytwarza dodatkowych zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliwa oraz ok. 5-krotnie 
niższy koszt eksploatacji od metody termicznej. Praca autotermiczna występuje już przy 
stężeniach powyżej 3 do 5 g LZO/m3.  

Najnowocześniejszą techniką katalityczną dostępną na rynku inżynierskim jest rewersyjne 
dopalanie katalityczne. Temperatura pracy katalizatora wynosi od 350 do 420 oC. Nie 
wytwarzają się dodatkowe zanieczyszczenia. Zużycie energii jest niższe od tradycyjnych technik 
katalitycznych. Jednak po analizie uznano, iż nie sprawdzi się dla substancji używanych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jastrzębiu. Urządzenie takie należy uznać za wariant alternatywny, 
posiadający jednak więcej wad od przyjętego wariantu. 

V.3 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale I.5.4. 

V.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, uzyskania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 

Analiza możliwość zastosowania wariantu alternatywnego wykazała, że jest on bardziej 
zawodny i w sytuacjach ograniczenia intensywności pracy zakładu, a takie sytuacje w 
gospodarce rynkowej są niemożliwe do wyeliminowania, prowadzić może do niedotrzymania 
wymaganych standardów. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji tego wariantu. 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 
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VI OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, TAKŻE 
W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

VI.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji 

VI.2 Etap budowy 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Rysunek 6 Hala produkcyjna 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Powietrze atmosferyczne 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zanieczyszczenia o charakterze 
niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń, wykonujących roboty 
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ziemne oraz prace budowlane (spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn oraz środków 
transportu), jak również zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, 
tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi oraz pracami zabezpieczającymi elementy fundamentów 
przed oddziaływaniem wilgoci. Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie realizacji 
inwestycji będzie miało charakter lokalny i tymczasowy i nie będzie stanowić tym samym 
istotnej uciążliwości dla środowiska. 

Odpady 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 
� pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, 
� użytkowaniem sprzętu budowlanego, 
� funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady należy w miarę możliwości wtórnie wykorzystać lub usunąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Na terenie budowy 
mogą powstawać następujące typy odpadów: 

Odpady niebezpieczne 

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne , nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone  

15 02 01* - sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

Odpady inne niż niebezpieczne 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 05 04 - gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione  
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne. 

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów: 
Odpady niebezpieczne – zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do prac budowlanych.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być 
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
 Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas robót rozbiórkowych oraz przygotowania 
terenu do budowy. Powstający w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych gruz powinien być w 
sposób maksymalny wykorzystany do dalszych prac budowlanych. Maksymalne wykorzystanie 
tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie 
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gromadzenia i usuwania tych odpadów. Planując organizację placu budowy należy, więc 
przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter 
surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu 
przetwórczego, jak i na składowisko. 
Na terenie budowy będą również powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, 
butelki, papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być 
systematycznie opróżniane. 
Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów oznaczony kodem 17 05 04. 
Grunt tego typu wykorzystany być powinien, w miarę potrzeb i możliwości, w graniach 
przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. Ilości tego 
rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji.  
Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska. Powstające Odpady będą miały wyznaczone 
miejsca składowania i przechowywania, a ich zarządzanie ułatwi sukcesywne odbieranie i 
utylizowanie ich przez firmy zewnętrzne.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywane będą głównie prace 
budowlano-montażowe oraz prace ziemne. Z tego też względu woda zużywana będzie okresowo 
przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb socjalnych pracowników firm wykonujących te prace, 
a zwiększony pobór wody związany będzie jedynie z wykonywaniem części elementów 
budowlanych. Z powyższych względów głównym źródłem ścieków będą węzły sanitarne. 
Dodatkowe ilości ścieków mogą powstawać również podczas prac porządkowo-gospodarczych. 
Biorąc pod uwagę miejscowe warunki hydrogeologiczne nie wystąpi konieczność prowadzenia 
prac odwodnieniowych. Pomimo tego, iż podczas prac montażowo-instalacyjnych nie będą wy-
korzystywane media i urządzenia mogące przyczynić się podczas normalnej eksploatacji do za-
nieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, w celu całkowitego wyeliminowania takiej 
możliwości należało będzie zwracać szczególną uwagę na stan techniczny maszyn je wyko-
nujących, a ich obsługę prowadzić na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. Podobnie na-
leżało będzie zorganizować miejsca, w których gromadzone będą lub będą wykorzystywane ma-
teriały wykończeniowe np. farby. 

Hałas i wibracje 

Czasowe zwiększenie poziomu emitowanego hałasu może być związane z procesem 
transportu oraz wykonywaniem prac montażowo-instalacyjnych. W związku z tym, iż prace 
będą realizowane na terenie przemysłowym, nie jest celowym stosowanie akustycznych, 
biernych zabezpieczeń np. tymczasowych ekranów dźwiękochłonnych, gdyż emitowany 
poziom hałasu poza terenem zakładu nie będzie odbiegał od poziomu tła akustycznego 

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.  
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VI.3 Etap eksploatacji  

VI.3.1 Wody podziemne i powierzchniowe 

VI.3.1.1  Gospodarka wodna 

Zaopatrzenie w wodę.  
W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy  celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Docelowe zatrudnienie wyniesie 525 osób. Kierując się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 poz.70 z 
2002 r.) oraz charakterem pracy w GOTEC przyjęto, że przeciętne jednostkowe zużycie wody w 
zakładzie wynosi 0,02 m3/pracownika w ciągu doby. Rozporządzenie wskazuje na duży rozrzut 
jednostkowego zużycia. W zakładach pracy, w których nie jest wymagane stosowanie natrysków 
proponuje się pobór na poziomie od 15 l/prac.·d do 90 l/prac.·d przy pracach szczególnie 
brudzących. Ze względu na hermetyczność procesów, dbałość kierownictwa zakładu 
o utrzymanie czystości, określenie ilości wykorzystywanej wody oparto na jednostkowym 
zużyciu wynoszącym 0,02 m3/prac.d. Na tej podstawie dobowa ilość wody na cele socjalno – 
bytowe wyniesie:  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Przewidywane zapotrzebowanie surowej wody wodociągowej dla zabezpieczenia potrzeb 
istniejącej i planowanej linii fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 18,4 m3/d  

Przewidywane zapotrzebowanie wody zdemineralizowanej  dla istniejącej i planowanej linii 
fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 52,6 m3/d 

Zużycie własne stacji uzdatniania  

Dla utrzymania wymaganej efektywności usuwania twardości wody konieczne jest 
uwzględnienia tzw. własnego zużycia wody na przemywanie złoża jonowymiennego oraz 
płukanie filtrów. Zapotrzebowani to planowane jest w ilości około:  

 Qśr.d = 14 m3/d  

Łączne planowane zapotrzebowanie wody po rozbudowie Zakładu wyniesie  

 Qśr.d = 95,5 m3/d  

Przyjmując współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4  

 Qmax.d = 134 m3/d  
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VI.3.1.2 Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.    

Ścieki przemysłowe z nowej linii fosforanowania i linii cynkowo-niklowej: 

Będą to ścieki popłuczne.  Zgodnie z założeniami przewiduje się, że sumaryczna ilość ścieków 
popłucznych z istniejącej linii fosforanowania, nowej linii fosforanowania elementów 
aluminiowych i linii cynkowo-niklowej wyniesie:  
 Qśr.d = 70 m3/d  

Zakłada się 2,5 m3/d rezerwy wynikającej z mycia podłóg i posadzek. W związku z tym ilość 
ścieków niosących w sobie chemiczny ładunek zanieczyszczeń wyniesie:  

Ścieki bytowe: 

Ustalona wyżej ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie równa ilości wytwarzanych ścieków 
sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

Zgodnie z dokumentacją remontu i rozbudowy stacji demineralizacji ilość wód ( ścieków)  po 
uzdatnieniu wyniesie:   

Qśr.d =  14 m3/d   

Ścieki deszczowe  

Bilans powierzchni po rozbudowie zakładu będzie przedstawiał się następująco:    

Tabela 5 Bilans powierzchni po rozbudowie   

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe,  
drogi, parkingi) 

16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Budynek instalacji do redukcji emisji LZO 630 m2 

Ilość wód opadowych: 
Ilość wód opadowych obliczono posługując się następującymi zależnościami: 

  Ilość wód opadowych w dowolnym przekroju sieci kanalizacyjnej 

                Qd = qm F ψ ,dm3/s      (1) 

gdzie: qm -natężenie deszczu miarodajnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (p) i 
czasie trwania, równym czasowi spływu, dm3/s ha 

   F- powierzchnia spływu odwadnianej, ha 

   ψ- współczynik spływu powierzchniowego,  
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 Natężenie deszczu miarodajnego  

            qm = 6,631 (H2 C)1/3 tm
- 0,67, dm3/s ha     (2) 

 gdzie: H - normalny opad roczny, mm 
           C - częstotliwość występowania deszczu, lata (C=100/p) 

p - prawdopodobieństwo występowania deszczu, o określonym natężeniu i czasie 
trwania, którego wartość przyjęto z poniższej tabeli 

tm - czas trwania deszczu miarodajnego przyjęto 10 min. 
 

Tabela 6 Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 

Określenie warunków  Prawdopodobieństwo p % dla sieci 
deszczowej 

Kanały boczne w płaskim terenie         100 

Kolektory lub kanały boczne przy spadku terenu 0,02 - 0,04         50 
Kolektory w głównych ulicach o trwałych nawierzchniach lub 
kanały boczne przy silnych spadkach terenu (i > 0,04) 

 
        20 

Rowy otwarte         10 

Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu (wiersz zacieniowany) przyjęto jako 100 %.  

Tabela 7 Wartość współczynnika spływu w zależności od pokrycia terenu 

     Rodzaj pokrycia    Wartość współczynnika ψ 

 Dachy szczelne (papa, blacha)        0,90 - 0,95 

      drogi asfaltowe         0,85 - 0,90 

    parki, ogrody, łąki         0,00 - 0,10 

Dane meteorologiczne dla analizowanego terenu pochodzą ze stacji meteorologicznej w Toruniu. 
Średnia roczna suma opadów wynosi 500 mm, z czego na letnie półrocze przypada ok.300 mm.  

- natężenie deszczu miarodajnego wg zależności (2) 

qm = 6,631 (5002 1)1/3 10 - 0,67 

qm = 89,4 l /s ha 

- określenie uśrednionego współczynnika spływu (ψśr) – powstające na terenie GOTEC Polska 
sp. z o.o w Jastrzębiu, wody opadowe zmywają:  
� -  połacie dachów 11330 m2, 
� -  utwardzone powierzchnie placów magazynowych, dróg i parkingów 16850 m2, 
� - tereny zielone 10300 m2  

ψśr =  
�����∗�,����	
�∗�,	
������∗�,�

��������	
�������
	= 0,64	

- ilość wód opadowych 

Qd = qm F ψ 

Qd = 89,4 x 3,85 x 0,64 = 220 l/s tj. 0,22 m3/s  
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Stan i skład ścieków 

Ścieki bytowe  

Stan i skład ścieków bytowych nie będzie odbiegał od zanieczyszczeń odprowadzanych 
z obiektów o tym typie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stan i skład nie wymaga 
głębszej analizy z uwagi na odbiornik ścieków jakim jest kanalizacja gminna zakończona 
oczyszczalnią ścieków. Z punktu widzenia procesów oczyszczania ścieków opartych na osadzie 
czynnym stan i skład ścieków bytowych Zakładu jest korzystny.  

Tabela 8 Przewidywany stan i skład surowych ścieków bytowych  

L.p Oznaczenie Jednostka 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczenia 

1. Odczyn pH 6,5-9,0 
2. BZT5 mgO2/l 320 
3. ChZT mgO2/l 480 
4. Zawiesiny ogólne mg/l 325 
5. Azot ogólny mgN/l 70 
6. Fosfor ogólny mgP/l 14 

Ścieki przemysłowe  

Na podstawie założeń projektowych strumień wymieszanych, popłucznych ścieków z procesów 
dotychczasowego fosforanowania, fosforanowania planowanego oraz planowanej linii cynkowo-
niklowej będzie zawierał następujące stężenia zanieczyszczeń:  

 odczyn pH -  3,5  
 potas K+    - 91,2 mg/l 
 cynk Zn+2 -   8,3 mg/l 
 azot amonowy NH4

+ - 2,8 mg/l  
 żelazo Fe+3  - 15 mg/l  
 glin Al+3      - 11,4 mg/l  
 nikiel Ni+2 -     0,8 mg/l  
 chrom Cr+3  - brak danych  
 fosforany PO4

-3 – 70,7 mg/l  
 siarczany SO4

-2 – 468 mg/l  
 oleje mineralne i tłuszcze z odtłuszczania metali - przyjęto , że będą charakteryzowane 

substancjami ekstahujacymi się eterem naftowym - 114 mg/l   
 CHZT – 386 mgO2/l 
 chlorki -  60 mg/l  

Niektóre z wymienionych substancji jak nikiel, cynk, chrom,  azot amonowy są zaliczane do II 
wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  i których zawartość w 
ściekach powinna być ograniczana. Poza tym zakład wprowadzając ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Mówi o tym art. 120 ust. 1 pkt 10  
obowiązującej ustawy Prawo wodne. Gotec Polska Sp. z o.o  dysponuje aktualnie pozwoleniem 
wodnoprawnym na odprowadzanie do kanalizacji gminnej stanowiącej własność Gminy 
Bartniczka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego.  
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Wymagania w sprawie odprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu są określone w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.). Zgodnie z rozporządzeniem ścieki z Zakładu 
obciążone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska nie powinny zawierać tych 
substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

Tabela 9 Wymagania dotyczące ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych  

Wskaźnik zanieczyszczenia Wymagania rozporządzenia Dane Gotec Polska sp. z o.o 

Odczyn pH 6,5-9 3,5 

Azot amonowy NH4
+ [mg/l] 200 mg/l 2,8 mg/l 

Cynk Zn+2 [mg/l] 5 mg/l 8,3 mg/l 

Nikiel Ni+2 [mg/l] 1 mg/l 0,8 mg/l 

Chrom Cr+6 0,2 mg/l Brak danych 

Chrom Cr - ogólny 1 mg/l Brak danych 

Siarczany [mg/l] 500 468 mg/l 

Chlorki 1000 60mg/l 

substancje ekstahujące się 
eterem naftowym 

100 115 mg/l  

Przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji gminnej konieczne jest ich oczyszczenie przede 
wszystkim w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących 
związków.  

Ze względu na wzrost ilości odprowadzanych ścieków oraz dodatkowe zanieczyszczenia 
wytwarzane na linii cynkowo-niklowej Zakład planuje dokonanie remontu istniejącej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakresie pozwalającym spełnić wyżej wymienione 
wymagania.   

Strumień ścieków przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji 
gminnej zostanie rozcieńczany czystymi wodami (ściekami) po uzdatnieniu, demineralizacji oraz 
ściekami bytowymi, w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie występują.  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

 Ze względu na wymagania rozwijanych procesów galwanicznych rośnie zapotrzebowanie na 
wodę zdemineralizowaną. Istniejąca instalacja uzdatniania wody, pobieranej z sieci wodociągu 
wiejskiego będzie podlegała remontowi i rozbudowie. Dotychczas stosowano trójstopniową 
demineralizację wody pracującą w układzie: filtracja na węglu aktywnym, zmiękczanie na 
zmiękczaczu DUO i odwróconą osmozę. Układ ten zostanie utrzymany.  Zwiększona zostanie 
efektywność usuwania resztkowej twardości wody.  Proces filtracji rozbudowany będzie o filtr 
piaskowy.  Proces zmiękczania jonowymiennego wody ma na celu usunięcie z niej związków (a 
dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic 
jonowymiennych – w trakcie przepływu wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i 
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magnezu na jony sodu. Oczywiście w wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze 
względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest 
wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i 
magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji. Urządzenie do odwróconej 
osmozy wykorzystuje unikalne zjawisko błony półprzepuszczalnej. Woda podana pod 
wysokim ciśnieniem na membranę przechodzi przez nią tworząc produkt. Po stronie naporu 
pozostają oddzielone z wody substancje ją zanieczyszczające tworząc tzw. koncentrat.  

Ścieki powstające z przemywania przeciwbieżnego złoża filtrującego filtra węglowego i filtra 
piaskowego mogą zwierać związki żelaza oraz manganu. Z kolei ścieki z regeneracji złóż 
jonowymiennych mogą zawierać chlorki, sole wapnia, magnezu, sodu. Ogólnie ścieki 
powstające z demineralizacji mogą zawierać pewien ładunek zanieczyszczeń występujący 
naturalnie w wodzie wodociągowej. Nie będą jednak stanowiły istotnego obciążenia ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji gminnej. Zakłada się ich użycie do rozcieńczania ścieków 
przemysłowych, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.).  

Ścieki opadowe  

Poziom zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od utrzymania w czystości zlewni kanalizacji 
deszczowej. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych  
odprowadzane są do kanalizacji gminnej.  

VI.3.2 Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 
do środowiska z terenu zakładu umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowej 
inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. 

VI.3.2.1 Charakterystyka źródeł hałasu 

Istotne źródła emisji hałasu w GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład Produkcyjny w Jastrzębiu 
zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Zestawienie źródeł hałasu. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 1 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 2 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 3 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 4 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 5 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 6 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 7 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 8 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 9 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 

E 10 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 
E 11 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 12 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 13 Wentylator wyciągowy z pomieszczenia przygotowania i magazynowania klejów 83 dB 16 8 
E 14 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
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Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 15 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
E 16 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 17 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 18 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 19 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 20 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 21 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 22 Wentylator wyciągowy z malowania obiegowego w bębnach 83 dB 16 8 
E 23 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 24 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 25 Wentylator wyciągowy z malowania zanurzeniowego - M-21 83 dB 16 8 
E 26 Wentylator wyciągowy suszarki zanurzeniowego malowania części- M-21 83 dB 16 8 
E 27 Wentylator wyciągowy z automatu lakeirniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 28 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 29 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 30 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 31 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 32 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 33 Wentylator wyciągowy z automatów lakierniczych SPRIMAG M-27, M-28 83 dB 16 8 
E 34 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 H - M-24 83 dB 16 8 
E 35 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-24 83 dB 16 8 
E 36 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 37 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 38 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
E 39 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
K1 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K2 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K3 Wentylator pieca olejowego 300 kW 83 dB 16 8 
K4 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
K5 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
EF1 Wentylator wyciągowy z linii fosforanowania 83 dB 16 8 
S 01 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 02 Piaskarka stołowa DREHTISCH 89 dB 16 8 
S 03 Piaskarka hakowa  89 dB 16 8 
S 04 Piaskarka ręczna  89 dB 16 8 
S 05 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 06 Piaskarka bębnowa  89 dB 16 8 
S 07 Piaskarka bębnowa Mała  89 dB 16 8 
S 08 Piaskarka satelitarna 89 dB 16 8 
S 09 Piaskarka bębnowa SG 8 89 dB 16 8 
K 01 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 02 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 03 Sprężarka D50 74 dB 16 8 
K 04 Sprężarka Airpol 37 76 dB 16 8 
K 05 Sprężarka Airpol 45 76 dB 16 8 
CW1 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 
CW2 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 

 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – 

budynku instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Ponieważ na etapie 
projektowania nie można określić dokładnych mocy akustycznych poszczególnych urządzeń, 
przyjęto założenie zdecydowanie przeszacowujące, że hałas powodowany pracą instalacji nie 
przekroczy wartości dopuszczalnej na stanowiskach pracy 85 dBA. Przyjęto izolacyjność 
akustyczną ścian na poziomie 25 dBA.  
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Tabela 11 Dane źródła hałasu typu hala produkcyjna. 

Źródło typu hala produkcyjna 

Nr X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 H Lwew 

Powl 175 167 129 197 152 233 198 203 8.0 55,0 
Tromle 131 200 138 211 95 239 88 228 5.0 40,0 
Piask 92 233 40 265 70 319 125 285 8.0 40,0 
Biuro 194 206 204 222 188 232 178 216 4.0 55,0 
LZO 178 217 187 231 158 248 149 235 5,5 85,0 

Dla celów analizy akustycznej przyjęto równoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu.  
Ponieważ na klimat akustyczny oddziaływać będzie również hałas powodowany przez 

przejazdy pojazdów pracowników oraz gości, w obliczeniach uwzględniono 110 przejazdów 
samochodów osobowych oraz 10 przejazdów pojazdów ciężarowych (na podstawie obserwacji 
portiera). Jako czas oddziaływania przyjęto osiem najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej. Do wyznaczenia poziomu hałasu drogowego wykorzystano funkcję programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez Biuro 

Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych 97-300 Piotrków Tryb. 
„źródła ruchome”. Funkcja ta służy do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie 
drogi ich przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i 
wysokości każdego z nich. Opcja pozwala wyliczyć moc źródła zastępczego. Następnie 
program dokonuje podziału takiego źródła na odpowiednią ilość źródeł cząstkowych, jeśli uzna 
to za konieczne z punktu widzenia metody obliczeniowej. W obliczeniach w porze nocy 
uwzględniono przejazd trzydziestu trzech samochodów lekkich i 2 ciężkich. Jako czas 
oddziaływania przyjęto jedną najniekorzystniejszą godzinę nocy. 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono analizę akustyczną przy wykorzystaniu 
programu komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, Piotrków Tryb., 
opartego na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO 
9613-2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczenia.” Uzyskane wyniki w poszczególnych węzłach recepcyjnych siatki odnoszą 
się do przyjętych założeń obliczeniowych.  

VI.3.2.2 Ocena klimatu akustycznego 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych na podstawie znajomości 
parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny 
lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  

Dane do obliczeń, wyniki oraz wykresy izofon znajdują się w załączniku nr 11.  
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Rysunek 7 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora dzienna)  

Na wykresie dotyczącym pory dziennej kolorem czerwonym zaznaczono izofonę 50 dBA, która 
przebiega całkowicie na terenie Zakładu. Na wykresach na zielonym tle zaznaczono hałas na 
elewacjach terenów chronionych - budynków mieszkalnych. Na wykresie dotyczącym pory 
nocnej linia jasnozielona odpowiada poziomowi hałasu równemu normatywnej wartości dla pory 
nocnej równej 45 dBA.  

 
Rysunek 8 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora nocna)  

Z zamieszczonych wykresów widać, iż wpływ analizowanego przedsięwzięcia na stan klimatu 
akustycznego będzie niewielki. Hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji wraz z ich 
infrastrukturą będzie niższy od dopuszczalnych wartości o ponad 10 dB.  
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VI.3.3 Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza 

atmosferycznego 

VI.3.3.1  Określenie wielkości emisji i danych do obliczeń. 

Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 

Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 

W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. Równocześnie planowane jest zwiększenie zużycia 
surowców oraz ograniczenie strumienia odsysanego powietrza do około 100 000 m3/h. 
Emisję z emitora instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych E-A wyliczono 
na podstawie emisji rocznej mnożąc gwarantowaną emisję LZO w przeliczeniu na węgiel 
organiczny przez udziały poszczególnych zanieczyszczeń w emisji rocznej (za rok 2011). 
EA = 100 000 m3/h * 50 mg C/m³ = 5,0 kg C/h. 
Emisja z emitora w przeliczeniu na poszczególne związki występujące w surowcach wynosi: 
Tabela 12 Emisja z emitora instalacji do redukcji LZO 

Nr 
emitora 

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja 

Ładunek 

roczny 

[kg/h] [Mg/rok] 

E-A Instalacja powlekania  

formaldehyd 
alkohol izobutylowy 
metyloetyloketon 
metyloizobutyloketon 
octan etylu 
węglowodory alifatyczne 
czterochloroetylen 
etylobenzen 
mezytylen 
toluen 
fenol 
ksylen 
kumen 
węglowodory aromatyczne 

0,000023 
0,001483 

1,178 
0,771 

0,2032 
2,102 

0,00779 
0,584 

0,00583 
0,2422 

0,02864 
1,519 

0,001166 
0,02976 

0,0002 
0,0098 

7,77 
5,09 
1,34 

13,87 
0,051 
3,86 

0,038 
1,60 
0,19 

10,02 
0,008 
0,196 

Ponadto w związku z modernizacją zakładu wystąpią emisje z linii fosforanowania oraz z linii 
cynkowo-niklowej.  
Emisje przyjęto na podstawie emisji dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego dla 
istniejącej linii fosforanowania oraz z linii cynkowo-niklowej pracującej w Środzie Śląskiej 
w drugim zakładzie należącym do firmy Gotec. Planowana linia galwaniczna będzie 
przeniesiona z zakładu znajdującego się w Środzie Śląskiej. 
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Tabela 13 Emisja z emitorów z procesów fosforanowania i cynkowania 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 

gazów 
Temperatura gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Linia 1 
fosforanowania 

E F1 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 2 
fosforanowania 

E F2 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 
galwaniczna  
Zn-Ni 

E G 

pył pm10 0,00101 

10 0,6 9,5 300 

chrom vi* 0,0000015 

nikiel* 0,00000073 

cynk* 0,000044 

chlorowodór 0,02410 

kwas siarkowy 0,00302 

 
Na terenie Zakładu występują ponadto źródła emisji typu energetycznego: kotłownia nr 1 na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej maszyn powlekania, wyposażona w 2 
kotły Viessmann Vitomax. Eksploatacja przez cały rok. Kotły są opalane olejem opałowym. 
Kotłownia nr 2 na potrzeby linii fosforanowania, eksploatacja trwa przez cały rok, również jest 
to kocioł opalany olejem opałowym. Kotłownia nr 3 wyposażona w kocioł Buderus Heiztechnik 
Gmbh, eksploatacja trwa przez cały rok. Nagrzewnice powietrza – suszarki linii fosforanowania 
wyposażone w olejowe nagrzewnice powietrza. 

Tabela 14 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ze źródeł energetycznego 
spalania oleju opałowego lekkiego 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 
wylotu 
gazów 

Temperatura 
gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K1 
 

Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 

pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 

Dwutlenek azotu 0,1999 
Tlenek węgla 0,05 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K2 Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 
pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 
Dwutlenek azotu 0,1999 

Tlenek węgla 0,05 
Kotłownia nr 2  
olejowy Omnimat 16  
o mocy 1,7 MW (przy linii 
fosforanowania) 

K3 Pył całkowity 0,0554 7,4 0,35 8,6 455 
pył zawieszony 0,0554 
Dwutlenek siarki 0,13 
Dwutlenek azotu 0,0739 
Tlenek węgla 0,0185 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

49 

nagrzewnica nr 1 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K4 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 

Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

nagrzewnica nr 2 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K5 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Kotłownia nr 3 
Kocioł Buderus o mocy 
350 kW 

K6 Pył całkowity 0,0573 3,6 0,25 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Do oceny wpływu ruchu pojazdów samochodowych układem drogowym na terenie Zakładu 
wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB dla Windows. Pakiet służy do 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł 
punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z obowiązującą metodyką. Emitory liniowe 
mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory 
zastępcze. W przypadku emitorów liniowych do obliczania stężeń w powietrzu zastosowano 
metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. 
Metodyka CALINE3 została pozytywnie zweryfikowana przez US EPA w oparciu o pomiary 
kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy 
wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model ten jest szeroko znany i 
stosowany również w krajach Unii Europejskiej. OPERAT FB wykorzystuje model CALINE 3 
do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60-min., jako lepiej odpowiadający rzeczywistym 
procesom dyspersji zanieczyszczeń od źródeł komunikacyjnych niż metoda zastępczych źródeł 
punktowych. W pozostałych aspektach algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie 
modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych 
meteorologicznych, metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, 
sposobu obliczania stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu 
dopuszczalnego lub wartości odniesienia).  

Emisję obliczono za pomocą modułu "SAMOCHODY CORINAIR" do pakietu Operat FB 
wersja 6.1.9, który służy do obliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pojazdów 
samochodowych, zgodnie z metodyką "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 
2007", zawartą w programie komputerowym COPERT 4. Metodyka może być wykorzystana do 
prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych przypadków obliczeniowych, dotyczących: 
sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i pojedynczych dróg. Emisje pochodzące z ruchu 
drogowego dzieli się na trzy grupy: 
- Emisja gorąca (hot emission)- pochodzi od pojazdów będących w ruchu,.  
- Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze 
zimny.  
- Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie 
parowania z układu paliwowego. W przeciwieństwie do emisji parowania dwie pierwsze emisje 
są uwalniane w procesie spalania.  
Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju 
paliwa. Jednak ze względu na brak wszystkich możliwych danych, niektóre wartości przyjęto w 
programie jako domyślne. Klasyfikacja pojazdów jest zgodna z podziałem przyjętym przez UN - 
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ECE (United Nations Economic Commission for Europe):  samochody osobowe,  samochody 
dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t), samochody ciężarowe, autobusy 
miejskie i autokary oraz motocykle i motorowery. Dodatkowo pojazdy podzielono ze względu 
na wiek, pojemność i technologię wykonania silnika. Technologia silników jest związana z 
latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie 
pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemność silnika (dla 
benzyn oraz dla oleju napędowego). Wykorzystano prognozy udziału pojazdów w ruchu (wg 
GDDKiA). 

VI.3.3.2 Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających wprowadzanych 

do powietrza na stan zanieczyszczenia powietrza 

VI.3.3.2.1 Metodyka modelowania 

Na stan jakości powietrza związany z pracą danego zakładu wpływają następujące czynniki: 

- rodzaj i ilość gazów i pyłów emitowanych przez zakład; 
- sposób wprowadzania substancji do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość 

i temperatura wylotu gazów); 
- warunki rozprzestrzeniania się substancji (róża wiatrów, temperatura powierza). 

Do obliczeń przyjęto w myśl art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska metodykę modelowania 
określoną jako referencyjna w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. Nr16, poz. 87). 

VI.3.3.2.2 Wymagany zakres obliczeń stężeń 

Wymagane obliczenia w zależności od zakresu: 

- skrócony zakres obliczeń : 
- obliczenia stężeń na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h od emitorów, 

- pełny zakres obliczeń: 
- obliczenia stężeń na poziomie terenu i na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h 

od emitorów, 
- obliczenia stężeń średniorocznych w zasięgu 10*h od emitorów. 

Skrócony zakres obliczeń występuje, gdy spełniony jest warunek  
ΣSmm ≤≤≤≤ 0,1×D1. 

gdzie: 
 Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 
 D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny 

W przeciwnym wypadku należy wykonać pełny zakres obliczeń. 

VI.3.3.2.3 Wymagany zakres obliczeń opadu pyłu 

Skrócony zakres obliczeń opadu pyłu ma miejsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące 
warunki (w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów): 

ΣEfe  ≤≤≤≤ 0,0667/n × Σhe
3,15 [mg/s], oraz 
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- roczna emisja pyłu ≤≤≤≤ 10 000 Mg, 
- emisja kadmu nie przekracza 0,005 % łącznej wartości emisji pyłu, 
- emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % łącznej wartości emisji pyłu. 

Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, to należy wykonać obliczenia opadu substancji 
pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych 
w celu sprawdzenia warunku: 

Op ≤≤≤≤ Dp - Rp 

gdzie:  
 Dp – wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 
 Rp – tło opadu substancji pyłowej 

Dla zakładu kryterium opadu pyłu przedstawia się następująco: 
Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     52,1 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14  < 52,1  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,442  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

VI.3.3.2.4 Szorstkość terenu 

Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu ma m.in. wpływ element topograficzny zwany 
aerodynamiczną szorstkością terenu. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (z0) 
uzależniony jest od typu pokrycia terenu oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól). 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego przyjęto dla pól 
uprawnych, równy z0 = 0,035 m 

VI.3.3.2.5 Zakres obliczeń, stężenia maksymalne i zasięg ich występowania.  

W poniższej tabeli zestawiono obliczone maksymalne stężenia w powietrzu jakie wystąpią 
w wyniku emisji, odległość ich występowania od emitora oraz wymagany zakres obliczeń. 

Tabela 15 Stężenia maksymalne i wymagany zakres obliczeń: 

Substancja Smm[µg/m3] 0.1*D1 µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci 

receptorów 

Ocena 

pył PM-10 3056 280 TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 625 350 TAK Smm > D1 

tlenki azotu jako NO2 94465 200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 97750 30000 TAK Smm > D1 

amoniak 998 400 TAK Smm > D1 

benzen 1133 30 TAK Smm > D1 

czterochloroetylen 0,3003 600 - Smm < 0.1*D1 

fenol 1,104 20 - Smm < 0.1*D1 

fluor 1,238 30 - Smm < 0.1*D1 

formaldehyd 0,000887 50 - Smm < 0.1*D1 

ksylen 58,5 100 TAK 0.1*D1< Smm <D1 
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kwas siarkowy (VI) 0,2671 200 - Smm < 0.1*D1 

chlorowodór 4,54 200 - Smm < 0.1*D1 

nikiel 0,0000323 0,23 - Smm < 0.1*D1 

ołów 2,190 5 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

toluen 9,34 100 - Smm < 0.1*D1 

metyloetyloketon 45,4 300 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory aromatyczne 15864 1000 TAK Smm > D1 

cynk i jego związki 0,001946 50 - Smm < 0.1*D1 

alkohol izobutylowy 0,0572 300 - Smm < 0.1*D1 

etylobenzen 22,53 500 - Smm < 0.1*D1 

kumen 0,0450 50 - Smm < 0.1*D1 

metyloizobutyloketon 29,70 50 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

mezytylen 0,2246 100 - Smm < 0.1*D1 

octan etylu 7,83 100 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 57969 3000 TAK Smm > D1 

W odległości do 30 × Xmm = 30 × 149,6 [m] = 4488 m obszary o zaostrzonych normach nie 

występują, dlatego nie wykonywano dodatkowych obliczeń dla zaostrzonych norm. 

W zasięgu 10 × h = 10 × 10 m = 100 m, nie występują budynki mieszkalne w tym również 

wyższe niż parterowe, więc nie jest wymagane wykonywanie obliczeń maksymalnych stężeń 

substancji w powietrzu powyżej poziomu terenu. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku 

nr 9. W dalszym toku przeprowadzono obliczenia pyłu zawieszonego w sieci receptorów. 

VI.3.3.2.6 Wyniki obliczeń 

Obliczenia stężeń 1 godzinnych, częstości przekroczeń oraz stężeń średniorocznych wykonano 
za pomocą programu „OPERAT-FB" dla Windows wersja 6.1.8/2012 w siatce receptorów na 
poziomie terenu 900x 700 m, co 20 m. Wartości stężeń, nie wykazują przekroczeń. Uzyskane 
maksymalne wyniki przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  

Nazwa zanieczyszczenia 
Maksym. częstość przekroczeń D1, % 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen - - - 0,00   <  0,2   

metyloetyloketon - - - 0,00   <  0,2   

pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2   

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2   

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2   

metyloizobutyloketon - - - 0,00   <  0,2   

amoniak - - - 0,00   <  0,2   

benzen - - - 0,00   <  0,2   

ołów - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory aromatyczne - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory alifatyczne - - - 0,00   <  0,2   
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Nazwa zanieczyszczenia 
Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen      460        260       0        1,9211    < 9 

metyloetyloketon      460        260       0        1,4903    < 23,4 

pył PM-10      220        180       0        0,3817    < 20 

dwutlenek siarki      420        200       0        1,0779    < 16 

tlenki azotu jako NO2      220        180       0        5,7578    < 28 

tlenek węgla      380        200       0        3,2600  

metyloizobutyloketon      460        260       0        0,9748    < 3,42 

amoniak      380        260       0        0,1586    < 45 

benzen      380        200       0        0,0403    < 4,5 

ołów      380        200       0        0,0002    < 0,45 

węglowodory aromatyczne      380        200       0        0,5615    < 38,7 

węglowodory alifatyczne      440        260       0        2,8540    < 900 

Wszystkie wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. 

VI.3.3.2.7 Opad pyłu  

Nie zachodzi potrzeba obliczania opadu pyłu. 

VI.3.3.2.8 Graficzne przedstawienie wyników 

Graficznie za pomocą izolinii przedstawiono wyniki obliczeń (stężenia średnioroczne) w siatce 
obliczeniowej na poziome terenu w zasięgu 10*h od emitorów w załączniku 9 

VI.3.3.2.9 Wnioski  

Według art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 
prawny. Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja 
zanieczyszczeń z  instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani 
wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym 
obciążeniu pracy urządzeń. 

VI.3.4 Zagrożenie awarią przemysłową 

VI.3.4.1 Regulacje prawne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) w miejsce nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wprowadziła pojęcie 
awarii przemysłowej. Przy czym pod pojęciem awarii należy rozumieć zdarzenia np. pożar, 
eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 
ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535), zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 
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VI.3.4.2 Potencjalne awarie na terenie zakładu 

Źródła potencjalnych awarii: 

1. Zbiorniki na olej opałowy zakładowych kotłowni zlokalizowane w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
2. Magazyn farb, lakierów i rozcieńczalników – wydzielone pomieszczenie w części 
południowo-wschodniej budynku powlekania, wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów. Pomieszczenie wentylowane z użyciem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Magazyn substancji chemicznych używanych do fosforanowania – wydzielone 
pomieszczenie w części północno-zachodniej wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów.  
4. Procesy powlekania 
5. Procesy fosforanowania 

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia awarii na terenie zakładu należy: 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia i instalacje technologiczne; 

� dokonywać na bieżąco przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji technologicznych; 

VI.3.5 Szata roślinna 

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe 
rolnicze. Działki przeznaczone pod inwestycję są już zabudowane, lub utwardzone. 
Z uwagi na brak zadrzewień na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jej realizacja nie 
spowoduje ubytków w świecie roślinnym.  

VI.3.6 Fauna 

Na rozpatrywanym terenie poza ptactwem charakterystycznym dla obszarów zurbanizowanych, 
oraz nornicami i kretami, nie występują żadne cenne gatunki zwierząt. Na etapie 
funkcjonowania oddziaływanie Zakładu na faunę nie będzie miało miejsca. 

VI.3.7 Wpływ planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 

Teren inwestycja nie należy do obszarze europejskiej sieci Natura 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary ”Dolina Drwęcy” 
specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 4 km w linii 
prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

VI.3.8 Odpady 

Wytwarzanie odpadów  

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
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zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami jest objęty decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2009 r. znak ŚG.I.mc.760-1/42/08 
pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 28 stycznia 2018r. 
Decyzja określa między innymi dopuszczone do wytwarzania odpady niebezpieczne, miejsca ich 
tymczasowego magazynowania. Warunki pozwolenia nie uwzględniają stanu rzeczywistego tak 
pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. W wyniku działalności zakładu powstają 
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Całkowite wyeliminowanie wytwarzania odpadów jest niemożliwe. GOTEC sp. z o.o dla 
instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych 
procesów produkcyjnych:  

- przyjęcie surowców (dostawcy zewnętrzni)  
- odtłuszczanie  
- piaskowanie  
- fosforanowanie  
- pokrywanie  
- pakowanie i oznakowanie  
- wysyłka produktów  
- substancje pokrywające  

W każdej z tych procedur przywiązuje się wagę do utrzymania na poszczególnych odcinkach 
procesu produkcyjnego czystości i porządku. Poza tym istotną kwestią jest optymalizacja 
poszczególnych czynności pod kątem zużycia surowców np. ustalenie i ścisłe przestrzeganie 
uzyskania odpowiedniej grubości warstwy pokrywającej w powlekaniu elementów. Ponadto 
prowadzi się destylację zużytych rozpuszczalników przez co możliwe jest ponowne ich użycie w 
produkcji. W procesie fosforanowania celem zmniejszenia zawartości wody w szlamach zużytej 
kąpieli fosforanowo- wapniowo-cynkowej stosuje się prasy filtracyjne.  
W zakładzie nie prowadzi się odzysku żadnego z wytwarzanych odpadów. Gospodarowanie 
odpadami polega na ich selektywnym magazynowaniu i przekazywaniu podmiotom 
uprawnionym do ich odbioru i dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Wobec tego w 
interesie zakładu leży ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ponieważ powoduje 
zmniejszenie kosztów produkcji. 
Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
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na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Są to wypracowane praktyki postępowanie z odpadami stosowanymi przez Zakład 
i pozytywnie oceniane przez kontrole zewnętrzne np. WIOŚ. W związku z tym powinno się 
zapewnić: 

1. selektywne, bezpieczne dla środowiska magazynowanie, 
2. magazynowanie w pełnej izolacji  od środowiska ze względu na charakter odpadów, 
3. ostateczne odebranie przez uprawnionego odbiorcę, dającego gwarancje zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  

Oprócz rozwiązań technicznych zapewniających tymczasowe bezpieczne magazynowanie 
odpadów na terenie Zakładu, monitorowanie ich wytwarzania i postępowania z nimi wymuszają 
przepisy ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia ewidencji, kart przekazania oraz tworzenia 
zestawień zbiorczych. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami 
powinno znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia 
zintegrowanego.  

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  

Poniżej w tabeli zestawiono przewidywane rodzaje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
i miejsca ich powstawania oraz zalecany sposób magazynowania  

Tabela 17 Wytwarzane odpady niebezpieczne 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Źródło powstawania Sposób magazynowania 

Sole i roztwory 
zawierające metale 
ciężkie 

06 03 13* 
Zużyte kąpiele oparte na bazie kwasu 
heksafluorocyrkonowego używana do 
fosforanowania metali, zużyte kąpiele 
soli chromowych używane do 
rozjaśniania i utrwalania powłok. 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
cynkowania na bazie wodorotlenku 
sodu i tlenków cynku do 
fosforanowania cynkowego 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
niklowania na bazie wodorotlenku sodu 
siarczanu niklu  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Kwasy trawiące 11 01 05* Zużyte kwaśne roztworów nisko 
stężonych kwasów siarkowego, solnego 
azotowego używanych w aktywacji 
neutralizacji, rozjaśnianiu w procesach 
przygotowawczych.  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową.  Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji odbiorcy uprawnionemu 
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Alkalia trawiące  11 01 07* Zużyte kąpiele alkalicznych roztworów 
używanych do odtłuszczania metali w 
procesie przygotowawczym przed 
fosforanowaniem lub\ i nałożeniem 
warstw metali ochronnych 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Osady i szlamy 
z fosforanowania  

11 01 08* Zużyta kąpiel fosforanowo –wapniowo-
cynkowa o odczynie kwaśnym oraz 
szlam z prasy filtracyjnej o odczynie 
kwaśnym pochodzące z procesu 
fosforanowania. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Opakowania zawie-
rające pozostałości 
substancji niebez-
piecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

15 01 10* Magazyn surowców.  W kontenerze w izolacji od 
środowiska  

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania, 
ubrania ochronne   

15 02 02* Przede wszystkim w czasie procesów 
odtłuszczania fosforanowania i 
powlekania. Maty filtracyjne  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Baterie i akumulatory 16 06 01* Używane w maszynach, urządzeniach i 
sprzęcie stanowiącym wyposażenie 
instalacji  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Zużyte urządzenia 
zawierające niebez-
pieczne elementy 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
12 (źródła światła) 

16 02 13*  Wyposażenie rozbudowanych nowych 
hal i pomieszczeń produkcyjnych oraz 
pomieszczeń biurowych. 

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Szlamy zawierające 
substancje 
niebezpieczne z 
innego niż biolo-
giczne oczyszczanie 
ścieków 
przemysłowych. 

19 08 13* Wytrącane osady w czasie 
oczyszczania ścieków popłucznych z 
fosforanowania i linii cynkowo-
niklowej. Zawierają wodorotlenki 
glinu, żelaza, cynku, niklu, chromu, 
sole siarczanowe, azotowe i 
fosforanowe. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową. Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji uprawnionemu odbiorcy.   
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Tabela 18 przewidywane ilości wytwarzanych odpadów  

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów Mg/r 
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 06 03 13* 15 
Kwasy trawiące 11 01 05* 150 
Alkalia trawiące  11 01 07* 150 
Osady i szlamy z fosforanowania  11 01 08* 200 
Inne chlorwocoorganiczne rozpuszczalniki 
i mieszaniny rozpuszczalników  

14 06 02* 45 

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  14 06 03* 135  
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

15 01 10* 2 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
ubrania ochronne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach)   

15 02 02* 360 

Baterie i akumulatory  16 06 01* 0,005 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła 
światła) 

16 02 13*  0,45 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 
niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

19 08 13* 1250 

Również ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie ulegną wzrostowi. Są to 
odpady nie wymagające szczególnych zabezpieczeń dotyczących wyizolowania od środowiska. 
Dotychczas w Zakładzie były one magazynowane w sposób selektywny w wydzielonych 
miejscach.  

Tabela 19 Odpady inne niż niebezpieczne  

Rodzaj odpadu Kod Miejsce powstawania Ilość odpadów w Mg/r 

Odpady z odtłuszczania 
inne niż wymienione w 
11 01 13 

11 01 14 Zużyta kąpiel odtłuszczającą o 
odczynie alkalicznym używana 
w procesie fosforanowania. 

160 

Odpady z piłowania 
żelaza i jego stopów  

12 01 01  Wykańczanie produktów  25 

Cząstki i pyły żelaza 
oraz jego stopów 

12 01 02  Proces piaskowania (zużyty śrut 
metalowy) 

1000 

Opakowania z papieru i 
tektury   

15 01 01 Magazyn surowców i wyrobów  180 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

15 01 02  Magazyn surowców i wyrobów  90 

Opakowania z metali  15 01 04  Magazyn surowców i wyrobów  300 

Odpadowe tonery 
drukarskie  

16 02 16 Pomieszczenia biurowe  0,01 

Nieorganiczne odpady 
inne niż wymienione w 
16 03 03 i 16 03 80 

16 03 04  Linia produkcyjna – Partie 
produktów nieodpowiadające 
wymaganiom 

100 
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VI.3.9 Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

VI.3.10 Dobra materialne i dobra kultury 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia, nie występują 
obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym 
przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze 
względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i 
kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

VI.4 Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakład. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 

VII UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

VII.1 Uzasadnienie wyboru wariantu 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, zachowania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 
Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, kierowano się następującymi 
przesłankami: dogodna lokalizacja na terenie istniejącego zakładu, oddziaływanie 
przedsięwzięcia zostanie zamknięte w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 
W rozważaniach odstąpiono od wariantu II, Wariant, ten mimo iż teoretycznie umożliwia 
osiągnięcie podobnogo stopnia redukcji lotnych związków organicznych, charakteryzuje się 
mniejszą niezawodnością. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego wariantu. 
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VII.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i 

siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

VII.2.1.1 Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

VII.2.1.1.1 Etap budowy 

Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

VII.2.1.1.2 Etap eksploatacji 

Rozpatrując ten aspekt oddziaływania zakładu na środowisko należy podzielić je na dwie 
kategorie: 

� zagrożenie obsługi; 
� zagrożenia zdrowia osób trzecich (nie związanych z zakładem). 

Taki podział wynika z obowiązujących aktów prawnych regulujących całokształt zagadnień 
ochrony zdrowia i środowiska. Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, na które składają się głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od 
charakteru kontaktu z w/w związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne 
dotyczą dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami 
ochrony powietrza i zagrożenia ludności. 

VII.2.2 Wpływ inwestycji na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 
i powietrze 

W ramach inwestycji na terenie niezagospodarowanym, nie przewiduje się wycinki drzew czy 
krzewów. Zakład Gotec Polska Sp. z o.o. dba o otoczenie budynków, pobliskich terenów, na 
działkach należących do firmy sukcesywnie są sadzone rośliny. Obszar zakładu utrzymywany 
jest w czystości i porządku. Oddziaływanie na biocenozę lądową ograniczy się do terenu 
zakładu. Źródłem zagrożenia dla przyrody jest nie tylko bezpośrednie oddziaływanie, ale także 
oddziaływanie pośrednie, jak skażenie wód i gleby lub zanieczyszczenie powietrza. Dlatego 
całość działań minimalizujących wpływ człowieka na środowisko podejmowanych w innych 
obszarach powinna także uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony stanowisk roślin i zwierząt. 
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Przedsięwzięcie nie będzie miało również żadnego wpływu na utratę korzyści ekologicznych, 
jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk, ponieważ inwestycja dotyczy istniejącego 
terenu zakładu. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone 
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy”. Obszar ten oddalony jest o około 4,5 km w linii prostej od 
planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajdują się specjalne obszary ochrony 
siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 8km oraz obszar ”Dolina Drwęcy” - 
położony w odległości ok. 5 km. W odległości ok. 7,0 km położony jest specjalny obszar 
ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska” 

Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, 
na którym nie występują gatunki grzybów podlegających ochronie, nie występują obszary 
wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub 
leśne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Podsumowanie: 

Ze względu na tak znaczną odległość miejscowości Jastrzębie od obszarów chronionych, 

planowane przedsięwzięcie nie będzie w  oddziaływało na przyrodę tych obszarów. 

VII.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu  

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane na paletach i w specjalnych pojemnikach w granicach 
działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 
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VII.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy objęty 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków oraz dobra materialne 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede 
wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na niską emisję do środowiska substancji 
zanieczyszczających oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowi dla nich 
zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne, z uwagi na niewielki, minimalny zasięg 
oddziaływania zamykający się w granicach władania terenem przez inwestora. Wszelkie 
przekształcenia odbywać się będą jedynie w ramach działek, do której Inwestor posiada tytuł 
prawny i nie będą oddziaływać na dobra materialne osób trzecich. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 

zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 

VIII OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

VIII.1  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody: 
• indukcyjno-opisową; 
• modelowania matematycznego; 
• analogii środowiskowych. 

Do oceny wpływu emisji z zakładu wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB 
dla Windows Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującą metodyką. Algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie modelowania 
poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych meteorologicznych, 
metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, sposobu obliczania 
stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu dopuszczalnego lub 
wartości odniesienia). 
Przeprowadzone obliczenia uwzględniają metodykę referencyjną. Według tej metodyki, stężenie 
uśrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z tłem nie może przekraczać dopuszczalnego 
poziomu odniesienia w sposób bezwarunkowy, zaś stężenie 1-godzinne może być dowolnie duże 
ale nie może występować częściej niż przez 0,2% (0.274% dla SO2) czasu w roku. Jest to 
równoważne warunkowi, w którym percentyl 99,8 (99.726 dla SO2) stężenia nie może być 
większy od wartości odniesienia dla 1 godziny. 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

63 

Model cyfrowy symulujący pole akustyczne generowane w wyniku działalności analizowanego 
zespołu źródeł hałasu sporządzono w oparciu o program komputerowy LEQ PROFESSIONAL 
(wersja 6.x.), którego opis i algorytm obliczeniowy zawiera instrukcja ITB nr 338/96 a w części 
dotyczącej wpływu otoczenia na rozchodzące się fale akustyczne, norma PN ISO 9613. 

VIII.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w art. 63 precyzuje, jakie oddziaływania na środowisko 
mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podczas eksploatacji instalacji po jej 
uruchomieniu, a wynikające z pracy instalacji, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji 
zanieczyszczeń i energii. W przypadku analizowanej instalacji - zakładu dotyczy to emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ścieków popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy 
urządzeń. 

a) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia.  

Na etapie budowy nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko - będą to oddziaływania 
typowe i nieuniknione ze względu na samą istotę procesu inwestycyjnego, jak lokalne 
przekształcenia powierzchni ziemi, nagromadzenie odpadów budowlanych i okresowe 
uciążliwości związane z transportem materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi.  

Tabela 20 Charakter potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia wynikających z jego istnienia  

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 

PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe                
2 Wody podziemne  x  x  x          
3 Jakość powietrza  x   x   x        
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
 x   x   x        

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz  x  x  x x x        
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie   x x  x  x        
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi   x             
12 Zatrudnienie             x   
13 Dobra materialne i kulturalne                

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

 x  x  x  x        

15 Powierzchnia ziemi  x  x  x  x        
16 Dobra materialne, zabytki                 

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne, O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  „ x „ - oddziaływanie występuje „  „  - brak oddziaływania 
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b) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska.  

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów środowiska. 

c) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.  

Tabela 21 Charakter potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wynikających z emisji 
zanieczyszczeń do środowiska   

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 
PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe   x             
2 Wody podziemne        x        
3 Jakość powietrza          x    x  
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
               

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz                
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie                
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi                
12 Zatrudnienie              x  
13 Dobra materialne i 

kulturalne 
               

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

  x  x           

15 Powierzchnia ziemi  x   x x  x        
16 Dobra materialne, zabytki 

kultury 
               

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne,  
O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  
 „ x „ - oddziaływanie występuje 
„  „  - brak oddziaływania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że inwestycja wpłynie w sposób nieznaczny na stan środowiska oraz zdrowie 

ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Wpływ przedsięwzięcia na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą w odniesieniu do 
jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał 
charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Obecny i przyszły sposób 
korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego nie jest narażony na 
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negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej 
wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości 
sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w związku z eksploatacją 
instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. Zarówno na etapie realizacji i 
eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie 
uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej. Wobec pozytywnego lub 
neutralnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne wymienione powyżej elementy 
środowiska nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

 

Rysunek 9 Widok na teren zakładu od strony południowej 

IX PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM NA CELE 
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Z punktu widzenia kontroli potencjalnego oddziaływania na środowisko działalności 
prowadzonej na terenie zakładu GOTEC POLSKA spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu, 
spełnienia wymogów obowiązujących przepisów oraz sposobach oceny wielkości emisji, 
proponuje się uznać za niezbędne prowadzenie monitoringu w zakresie: 

• ewidencjonowania ilości pobieranej wody z wodociągu gminnego, 
• ilości zużywanej energii elektrycznej, 
• ilości zużytych paliw, 
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• szczelności zbiorników, 
• stanu technicznego i szczelności kanalizacji sanitarnej  

• ewidencji ilościowej i jakościowej wytworzonych, magazynowanych, wywożonych 
i przekazywanych odpadów. Ewidencja winna obejmować sposoby gospodarowania 
odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Ewidencję 
wytwarzanych odpadów należy prowadzić w oparciu o dokumenty: 

- karty ewidencji odpadów, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, 
- karty przekazania odpadu 

• ilości i rodzaju wszystkich zdarzeń wpływających na normalne prowadzenie działalności, 
które mogą stworzyć zagrożenie środowiska. 

• proponuje się ewidencjonowanie wielkości emisji wszystkich substancji emitowanych 
z terenu zakładu w zakresie wymaganym do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
tj. według art. 287 Prawa ochrony środowiska. Do tej ewidencji należy zastosować wzory 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 816). 

Nie zachodzi potrzeba monitorowania wpływu instalacji na zasoby faunistyczno - florystyczne 
w miejscowości Jastrzębie. 
Zaproponowany w raporcie monitoring jest w pełni wystarczający dla analizowanego 

przedsięwzięcia. 

X PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

Z uwagi na specyfikę produkcji instalacja powlekania GOTEC Polska sp. z o.o w Jastrzębiu 
stosuje i wykorzystuje takie substancje jak rozpuszczalniki organiczne i nie ma możliwości 
zastąpienia ich innymi substancjami. Tym nie mniej zarówno ich ilość znajdująca się w 
Zakładzie oraz właściwie prowadzenie procesu produkcyjnego powoduje iż potencjalne 
zagrożenia są niewielkie. 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

Stosowanie nowoczesnych urządzeń, których praca jest bardziej niezawodna i energooszczędna 
jest podstawą planowanego zwiększenia wydajności instalacji. 

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

Planowana inwestycja, charakteryzuje się nowoczesnością oraz ekonomicznością, również w 
zakresie zużyć surowców i materiałów pomocniczych. Przewidziano taki obieg wody, który w 
maksymalny możliwy sposób ograniczy jej zużycie. 
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- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

W efekcie zastosowania planowanych rozwiązań nastąpi zwiększenie produkcji przy braku lub 
nieznacznym zwiększeniu ilości powstających odpadów. Ponadto dzięki zastosowaniu instalacji 
redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie prowadzony w niej odzysk 
rozpuszczalników, które będą mogły być następnie zastosowane w innych instalacjach.  

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

Inwestycja charakteryzuje się niewielkim stopniem oddziaływania na środowisko naturalne. 
Hałas powodowany przez pracę instalacji nie wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej. Wielkość emisji do powietrza będzie w wysokim 
stopniu ograniczona poprzez zastosowanie instalacji do redukcji LZO, która jest głównym 
elementem planowanych inwestycji. 

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

Technologia która będzie zastosowana jest nowoczesna, zarówno w zakresie zastosowanych 
materiałów, jak i rozwiązań technicznych, tym niemniej została już powodzeniem zastosowana 
w Europie.  

- postęp naukowo-techniczny.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych stanowi instalację wyjątkowo 
nowoczesną, której szczegółowe rozwiązania techniczne są chronione patentami przed 
możliwością poznania przez konkurencję. W instalacji firmy AWS wykorzystane zostaną 
nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w wielu instalacjach w Niemczech i Austrii. 

Biorąc, zatem pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, iż realizowana inwestycja, spełnia 

wszelkie wymagania stawiane nowo uruchamianym instalacjom. 

XI  WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

XII ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
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obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem i realizacją 
przedsięwzięć - nowej inwestycji. Jest to związane z zapewnieniem akceptacji społeczeństwa dla 
planowanego przedsięwzięcia. W tym celu można wykorzystywać różne sposoby, np. informacje 
dostarczane podczas indywidualnych rozmów z sąsiadami, informacje przekazywane na piśmie. 
Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności od adresatów. 
Z informacją należy docierać do wszystkich mieszkańców. W sensie teoretycznym termin 
„społeczny udział w projekcie” oznacza proces, w którym społeczność lokalna aktywnie 
uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy i kształtu projektu, jego lokalizacji 
oraz ocenie wpływu na środowisko. Zakłada się więc, iż docelowo ostateczna decyzja o 
warunkach realizacji projektu powinna być wynikiem współpracy inwestora, władz 
samorządowych i społeczności lokalnej. Zakres udziału i forma zaangażowania społeczeństwa w 
dany projekt mogą być bardzo zróżnicowane. Sposób wyrażania opinii społeczeństwa na temat 
projektu często bywa spontaniczny, np. manifestacja przeciwników lub zwolenników projektu, 
petycja obywateli skierowana do władz różnego szczebla, listy protestacyjne w sprawie budowy 
określonej inwestycji etc. Zasięganie opinii społeczeństwa ma na celu wymianę zdań „bez 
skutków prawnych”. Zasadniczym powodem przeprowadzania konsultacji społecznych jest 
zagwarantowanie „otwartości” procesu decyzyjnego i zaangażowanie w ten proces obywateli. 
Począwszy od dyskusji nad celowością powstania inwestycji, poprzez omówienie i wybór 
jednego z wariantów projektu, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji administracyjnej, 
istnieje wiele różnorodnych metod i technik (formalnych i nieformalnych) na zagwarantowanie 
udziału mieszkańców w projekcie. Celem nadrzędnym jest zrealizowanie inwestycji 
odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej. 

Konstruktywny dialog z opinią publiczną wymaga podjęcia następujących działań: 
• dostarczenia wyczerpującej informacji zainteresowanym osobom i grupom społecznym,  
• stworzenia praktycznych możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi,  
• zasięgania opinii społecznych przy pomocy badań sondażowych, 
• wyjaśniania deklarowanych obaw i zgłaszanych wątpliwości, 
• ujawnienia faktycznych zagrożeń związanych z inwestycją, 
• uwzględniania zgłaszanych propozycji i rozwiązań. 
W sensie praktycznym konsultowanie oznacza umiejętne wykorzystanie narzędzi komunikacji 
społecznej w celu uzyskania zrozumienia i akceptacji dla podejmowanych przez organy 
samorządowe decyzji. Jednym ze sposobów przekonywania mogłoby być udowodnienie na 
przykładach już działających obiektów, że ich uciążliwość nie jest tak duża, jak to sobie ludzie 
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wyobrażają. Jakiegokolwiek ryzyka nie da się wyeliminować, ale trzeba mieć zawsze na uwadze 
jego minimalizację. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

XIII  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Realizowane zadanie nie będzie dotyczyło najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, 
czy regionie kujawsko-pomorskim. Inwestycja położona jest poza granicami istniejącego 
obszaru Natura 2000, planowanych obszarów zarówno tworzonych dla ochrony ptaków, jak 
i ochrony siedlisk, rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego, użytku ekologicznego, zespołu 
przyrodniczo- krajobrazowego, czy w pobliżu pomników przyrody. 

Inwestycja polegająca na rozbudowie instalacji należącej do GOTEC POLSKA spółka z o. o., 
Zakład w Jastrzębiu gmina Bartniczka będzie oddalona o. ok. 3,8 km od specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk ”Dolina Drwęcy” oraz o około 4 km w linii prostej od obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6 km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Nie będzie wywierać wpływu na ochronę ptaków, nie pogorszy istniejącego środowiska ich 
bytowania i rozrodu. Nie jest to rodzaj inwestycji wymieniony w zagrożeniach Standardowego 
Formularza Danych dla tego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do naruszenia dobrego stanu ekologicznego doliny 
i nie wpłynie na pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których 
ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. 

Dlatego też, ze względu na lokalizację zakładu do poza obszarem Natura 2000, a także poza 
cennymi przyrodniczo okazami przyrody nie przewiduje się działań kompensacyjnych. 
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XIVPOZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 , poz. 1055) instalacja do 
powierzchniowej obróbki substancji wymaga pozwolenia zintegrowanego (ust. 2 pkt. 6, ppkt 9). 
Na prowadzenie instalacji – zakład posiada pozwolenie zintegrowane udzielone przez Wojewodę 
Kujawsko – Pomorskiego decyzją z dnia 25.10.2006 r. znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06 
zmienione decyzją znak ŚG.I.ak.760-1/25/09, z terminem ważności do dnia 31 października 
2016 roku. Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu 
aktualnego pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej 
instalacji winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

XV TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przyjęcie wskaźników literaturowych do teoretycznej oceny wpływu  na czystość powietrza jest 
pewnym założeniem upraszczającym, którego zasadność mogą tylko zweryfikować badania 
czystości powietrza. Przyjęcie do oceny wpływu instalacji na środowisko pewnych modeli 
matematycznych wprowadza dalsze uproszczenia, co odbija się na dokładności wyników. 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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XVI STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu 
wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, sporządzony na 
etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców. Gotec stanowi 
największego pracodawcę na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

72 

fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Powstanie hala produkcyjna budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. 
Wymiary wewnętrzne budynku wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. 
Ściany będą wykonane z pustaków z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych detale będą odważane i wsypywane do bębnów. 
Każdy detal będzie nadzorowany komputerowo. Na detalach aluminiowych i na detalach 
wulkanizowanych  tworzona będzie właściwa powłoka z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) lub proces fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy 
te prowadzone będą zgodnie z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą 
płukane w płuczkach kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki 
fosforanowej następuje podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym 
obiegiem gorącego powietrza w odpowiednio dobranym czasie.  
 

Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 
 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
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alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
 
Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  
 
Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2011 wyniosło: 4 927 786 Kw/h 

Zużycie surowców i materiałów: 

Zużycie środków łączących w roku 2011 wyniosło 349,1 Mg, natomiast zużycie 
rozpuszczalników wyniosło 266,532 Mg.  

Masa fosforanowanych części w roku 2010 wyniosła 3 121 281[kg]. Natomiast masa pokrytych 
części wyniosła 9 363 843[kg]. 

Docelowo planowany jest ponad trzykrotny wzrost zużycia surowców i materiałów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie w zakładzie ulegnie zwiększeniu do 525 osób.  
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Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Zakład położony jest na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. 
rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m.  

Geologia 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi.  

Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste i 
średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 
0,00010¸0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
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kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy.  

Gleby 

W rejonie Zakładu występują gleby brunatne i płowe rozmieszczone na przeważającej części 
gminy. Są to gleby należące do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są 
przez grunty słabsze – klasy V i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie 
gleby bielicoziemne. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 

Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących.  
 
Obszary Natura 2000 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 
4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 

Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji i Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – pomorskim obszar 
chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia obszary 
NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody 
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 
zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 
 

Opis analizowanych wariantów 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale II.2. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych urządzeń 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Za racjonalny wariant alternatywny należy 
uznać budowę instalacji wykorzystującej katalityczne dopalanie, czyli zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko  

Środowisko abiotyczne 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko abiotyczne będzie miało miejsce 
głównie na etapie inwestycyjnym. Ze względu na to, że instalacje będą zlokalizowane na 
przekształconym już wcześniej terenie należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. nie wystąpi 
znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko abiotyczne. 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Odpady 

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
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i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami powinno 
znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.  

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.  

Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Źródłem hałasu emitowanego z terenu przedmiotowego obiektu do środowiska jest praca 
maszyn, urządzeń oraz wentylatorów powodująca emisję energii akustycznej do otoczenia. 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – budynku 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 
Ocena klimatu akustycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż inwestycja nie 
spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.  
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Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

Podczas budowy zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia 
pochodzące z: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, terenów składowych, 
prowadzenia robot ziemnych, przewozu i składowania materiałów budowlanych. 
Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 
Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 
W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. 
Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja zanieczyszczeń 
z instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani wartości odniesienia 
substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym obciążeniu pracy 
urządzeń. 

Zagrożenie awarią przemysłową 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 

Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

Dobra materialne i dobra kultury 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą 
odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też 
zagrożone dobra materialne. 

Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakładu. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 
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Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 
Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

Etap budowy 
Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, na które składają się 
głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od charakteru kontaktu z w/w 
związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne dotyczą dopuszczalnych 
stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami ochrony powietrza i 
zagrożenia ludności. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi. 

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane w granicach działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy. 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. 
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W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 
zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 
 

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko  

W przypadku analizowanej instalacji dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków 
popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Obecny i przyszły sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego 
nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje 
dodatkowej wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje 
pogorszenia jakości sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w 
związku z eksploatacją instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. 
Zarówno na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni 
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny.  

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
Spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba 
wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. 

 
Porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej, 
- postęp naukowo-techniczny.  
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o.o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

Pozwolenie zintegrowane 

Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu aktualnego 
pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej instalacji 
winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
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wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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I Wprowadzenie 

I.1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład 
w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, 
sporządzony na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397) zaliczane jest zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 do 
inwestycji, dla której raport jest wymagany obligatoryjnie. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), 
planowaną inwestycję ze względu na rodzaj stosowanych technologii można określić, jako (§ 2 
ust. 2): 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na 

rozbudowie przedsięwzięć zrealizowanych wymienionych w § 2.  ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, 

osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone” 

Instalację należącą do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu należy zaklasyfikować, jako 

instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu 

rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok 

(§ 2 ust. 1 punkt 16). Planowana rozbudowa spowoduje zwiększenie zużycia rozpuszczalników 

od obecnego zużycia wynoszącego 267 Mg/rok do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. Ponieważ 

próg, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia wynosi 200 Mg/rok to planowaną 

rozbudowę należy zaklasyfikować, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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I.2 Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również 
w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na: 
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–d; 

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, 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska; 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

12) 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; 
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13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru;  

15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 
napotkano, opracowując raport; 

16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 

17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

I.3 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

I.3.1 Materiały źródłowe 

1. Wytyczne obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, MAGTiOS, 
Warszawa 1981 / 83; 

2. S. Chruściel, M. Nowicki “Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery”; 

3. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku IOŚ, Warszawa 1988 r.; 

4. Metody pomiarowe hałasu zewnętrznego w środowisku, PIOS, Warszawa 1992 roku; 

5. Instrukcja Nr 338 “Metoda określenia uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz 
z programem komputerowym “ ITB, Warszaw 1991 r.; 

6. Radosław J. Kucharski, Marek Kraszewski, Andrzej Kurpiewski, ”Obliczeniowe metody 
oceny klimatu akustycznego w środowisku”, Wydawnictwo Geologiczne Warszawa, 1988 

7. E. Szulc „Diagnoza stanu i uwarunkowania ochrony wartości konserwatorskich” – 1999 r. 
sporządzonej przez Pracownię Architektury Krajobrazu.  

8. Natura 2000. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Środowiska (PDF i mapy) 

9. Natura 2000. http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/  

10. Opis procedury oczyszczania powietrza zużytego dla projektu 1372_GOTEC/LAMA firmy 
AWS Group 

11. Istrukcja technologiczna linii fosforanowania oraz linii galwanizerskiej cynkowo-niklowej 

12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministertwo 
Środowiska Warszawa 2008 r.,  

13. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku  

14. Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok – Bydgoszcz 2012 

15. Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Brodnicy http://starostwo-
brodnica.bip.net.pl 

16. Program ochrony środowiska powiatu brodnickiego na lata 2004-2007 

17. Pozwolenie zintegrowane dla GOTEC POLSKA sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu  

18. Ministerstwo Środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z programem działań. Warszawa, 2003. 
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I.3.2 Przepisy prawne związane z lokalizacją i projektowaniem inwestycji 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. nr25, poz.150) 
� Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159); 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243); 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.) 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r ( Dz. U. nr 137 poz. 984)  

w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8  poz. 70). 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 ), 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 z 2009 r. poz. 31) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu 
przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. nr 252, poz. 2128). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz. 1366). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U.nr 206, poz. 1291) 

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

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

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

I.4  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców, większość okolicznych 
mieszkańców utrzymuje się z hodowli zbóż oraz zwierząt uprawnych.  Wieś położona jest około 
10 km od Brodnicy, w południowo-zachodnim rejonie gminy Bartniczka. Sołectwo Jastrzębie 
liczy 691 mieszkańców i 200 gospodarstw domowych. Gotec stanowi największego pracodawcę 
na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle gminy Bartniczka 

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Lokalizacja instalacji będącej przedmiotem wniosku nie jest konfliktowa z punktu widzenia 
zasobów przyrodniczych i kulturowych w tym ochrony zabytków. Zakład znajduje się 
w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Otwarta przestrzeń sąsiadujących obszarów 
rolniczych sprzyja dobrym warunkom przewietrzania.  
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I.5 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

I.5.1 Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych 

GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zajmuje na chwilę obecną działki nr 241/1, 
241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 238/27, 238/28, 238/30 (mapa 
ewidencyjna stanowi załącznik nr 6) . Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 37 850 m2, 
z czego 10 700 m2 przypada na budynki, a powierzchnia utwardzona stanowi 16 850 m2,.przy 
czym zieleń zajmuje powierzchnię 10 300 m2. W najbliższej perspektywie planuje się 
sukcesywne powiększanie zajmowanej powierzchni i budynków. 

I.5.2  Krótki opis GOTEC Polska sp. z o.o 

Firma GOTEC Polska sp. z o.o została utworzona w 1999 roku, produkcję rozpoczęto w  Polsce 
południowej w Komornikach Śląskich. W 2001 roku rozpoczęto budowę Zakładu w Jastrzębiu. 
Rozpoczęcie użytkowania nastąpiło 1 lutego 2002 r.  
Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

I.5.3 Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny 

Wjazd na teren działki od strony wschodniej z drogi powiatowej Stare Świerczyny – Jastrzębie. 
Obecny stan zagospodarowania terenu zakładu przedstawia Plan sytuacyjny Zakładu (załącznik 
nr 3). Planowana inwestycja zmieni istniejący układ przestrzenny poprzez wybudowanie hali 
mieszczącej instalację do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Pozostałe zamierzenia 
tzn. zwiększenie parku maszynowego, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali 
aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej zostaną zrealizowane w istniejących 
obiektach. 
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Tabela 1. Zagospodarowanie działek 

Powierzchnia działek 37 850 m2 

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe, 
drogi, parkingi)  16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Planowany budynek instalacji do redukcji emisji lotnych 
związków organicznych  

630 m2 

Budynek instalacji do redukcji LZO. 
Budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. Wymiary wewnętrzne budynku 
wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. Ściany będą wykonane z pustaków 
z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

I.5.4 Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita pojemność wanien procesowych użytych 
w fosforanowaniu wynosić będzie 33 m3. Wydajność maksymalna linii galwanicznej wyniesie 
137 m2/h. Detale będą odważane i wsypywane do bębnów. Każdy detal będzie nadzorowany 
komputerowo. Elementy najpierw poddawane będą odtłuszczaniu. Następnie detale poddane 
będą płukaniu w płuczce kaskadowej. W dalszej kolejności będą kierowane do procesu 
aktywacji, po którym detale zostaną poddane płukaniu w płuczce kaskadowej, trzykomorowej. 
Kolejnym etapem będzie proces tworzenia właściwej powłoki z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) na detalach aluminiowych i na detalach wulkanizowanych lub proces 
fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy te prowadzone będą zgodnie 
z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą płukane w płuczkach 
kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki fosforanowej następuje 
podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym obiegiem gorącego powietrza w 
odpowiednio dobranym czasie. Po procesie suszenia detale będą wysypywane z bębna lub 
ściągane z zawieszek i układane w „giterboksach” odbiorczych. Woda używana w procesie 
fosforanowania poddawana będzie oczyszczaniu. 
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Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 

W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy związane 
z przygotowaniem powierzchni obrabianych detali, nakładaniem powłoki metalicznej oraz 
wykończeniem. Działanie automatu polega na realizacji cyklu obróbki galwanicznej wg. z góry 
zadanego programu. Automat wykonuje samoczynnie we właściwej kolejności wszystkie 
operacje przygotowawcze, zasadnicze i wykończeniowe, zapewniając obrabianym przedmiotom 
jednolitość i odpowiednią jakość osadzanej powłoki, poprzez utrzymanie wymaganych 
parametrów procesu 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Przebieg procesu technologicznego rozpoczyna się od załadowania, po czym następują dwa 
procesy suszenia, i odmuchiwanie powietrzem. Następnie przeprowadzane jest natryskiwanie i 
trzykrotnie powtarzane zdejmowanie z zawieszek. Po tym następuje proces podwójnego 
płukania i pasywowania Cr III, proces ten jest powtarzany. W kolejnym etapie następuje 
płukanie i rozjaśnianie, a w dalszej kolejności odtłuszczanie chemiczne. Po tym przeprowadzane 
jest podwójne płukanie, podwójne trawienie i następne dwa płukania. Przed dalszymi procesami 
zachodzi neutralizowanie i kolejno trzy płukania. Proces technologiczny kończy się nakładaniem 
powłoki Zn/Ni, które jest wykonywane sześciokrotnie.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
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I.5.5 Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę dotyczy celów bytowych 
załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii cynkowo-niklowej. Będzie to 
woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5 m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Qśr.d = 18,4 m3/d (woda surowa) 

Qśr.d = 52,6 m3/d (woda zdemineralizowana) 

Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej: 11 000 MW/h 

Zużycie surowców i materiałów: 
 
zużycie środków łączących  
Chemosil 
Megum 
Cuilbond 
Thixon 
Parlock 
Halosol 

713300 kg 
350200 kg 
122600 kg 

35600 kg 
100000 kg 

455 kg 

 

zużycie surowców do fosforanowania 
Bonderite 
Chlorek Poliglinu 
Deoxidizer 
Granodine 
Kwas siarkowy 
Ridoline 
Ług Sodowy 

30 000 kg 
35 700 kg 
36 100 kg 
52 200 kg 
37 400 kg 
25 000 kg 
40 000 kg 

 

zużycie surowców do cynkowania 

Anody cynkowe 
Nikiel 
Ług sodowy 
Kwas solny 
Kwas siarkowy 
Preparaty do czyszczenia 
elektrochemicznego 
Preparaty oraz dodatki do 
pasywacji 

21 500 kg 
80 000 kg 
60 000 kg 

120 000 kg 
40 000 kg 

 
27 800 kg 

 
21 300 kg 
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I.5.6 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 

Rysunek 2 Widok na południe od Zakładu  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów zgodnie z umową zawartą 
z odpowiednią firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 
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II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 

II.1 Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

 
Rysunek 3 Lokalizacja Gotec Sp. z o.o. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Powierzchnię płaskiej równiny morenowej urozmaicają 
nieregularne, niegłębokie, podłużne obniżenia (niekiedy zatorfione) o charakterze rynien 
subglacjalnych. Tego typu formy występują na zachód, na północ i na wschód od terenu 
zajmowanego przez GOTEC POLSKA spółka z o.o Zakład w Jastrzębiu. Zakład położony jest 
na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m. 
Zbocza rynien są niekiedy dość strome. Fragment takiego zbocza, przylegający do zachodniej 
granicy omawianej lokalizacji osiąga spadki ponad 12 %, a na niewielkim odcinku granice 
terenu stanowi podcięcie erozyjne. Generalnie rozpatrywany obszar nachyla się w kierunku 
wschodnim i południowo-wschodnim.  
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II.2 Geologia i hydrogeologia 

II.2.1 Geologia 

Dla niniejszej dokumentacji  wykorzystane zostały dotychczas opracowane przeglądowe mapy 
geologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczne oraz materiały Archiwum Wierceń i 
Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. 

Informacji o budowie geologicznej w sąsiedztwie Zakładu w Jastrzębiu dostarczają 
udokumentowane otwory hydrogeologiczne wykonane w związku z planami budowy ujęcia. 
Odwiercono je do głębokości 35–55 m ppt (otw. BH 522, pg 04). 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi. W profilu otworu BH 207 (Ośrodek Zdrowia, 1962 r.) 
przypowierzchniowa seria osadów słabo przepuszczalnych osiąga miąższości około 26 m. 
Izoluje ona 3–3,5 m warstwę nawodnionych piasków drobnych, którą przewiercono w interwale 
26–29,5 mppt. Do głębokości 34 m ppt nawiercono gliny pylaste. Warstwa ta prawdopodobnie 
występuje w formie nieciągłego przewarstwienia na kontakcie dwóch różnowiekowych warstw 
osadów słabo przepuszczalnych. Na zbliżonej głębokości 28,0 – 31,7 m ppt napotkano warstwę 
osadów nawodnionych w profilu otworu MAW 1778 (1942 r.), który zlokalizowany jest w 
północnej części zabudowy mieszkaniowej Jastrzębia. W otworze tym warstwy wodonośnej nie 
przewiercono do jej spągu, a woda ustabilizowała się na głębokości 20,7 m ppt. Przy czym 
izolujące osady piaszczyste opisano jako iły plastyczne i piaszczyste. 

Natomiast odmienny profil litologiczny opisano w profilu otworu BH 206 (Jastrzębie: Szkoła, 
1978). Pod przykryciem 40 m serią glin piaszczystych i pylastych, w przedziale głębokości 
40,0–44,5 m ppt przewiercono nawodnione piaski średnioziarniste oraz piaski średnioziarniste z 
domieszką otoczaków i żwiru. Napięte zwierciadło wody ustabilizowało się 26,6 m ppt, tj. na 
rzędnej około 113,5–114 m npm. Analogiczny profil litologiczny przewiercono w otworze 
hydrogeologicznym BH 522 (Jastrzębie: Baza Maszynowa). 

Kompleks glin piaszczystych przewiercono w przedziale głębokości 0–40 m ppt, a poniżej w 
interwale 40–45 m zastoiskowe iły warwowe. Seria osadów słaboprzepuszczalnych izoluje 7,0 m 
warstwę nawodnionych piasków średnioziarnistych, które przewiercono w przedziale głębokości 
45,0–52,0 m ppt. W jej spągu nawiercono stropową część warstwy gliny piaszczystej (52–54 m 
ppt). Osady te, zgodnie z objaśnieniami do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1 :50 000, ark. 286 – Górzno, zakwalifikowano do stadiału Rogowca, stadiału Warty 
(zlodowacenie środkowopolskie). 

W spągu opisanego kompleksu osadów prawdopodobnie występuje około 10–12 m warstwa 
fluwioglacjalnych osadów piaszczysto-żwirowych związanych z transgresyjną stadiału Warty. 
Osady te prawdopodobnie uległy częściowej redukcji w odniesieniu do ich pierwotnej 
miąższości. W rejonie planowanego otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego nawiercono je w 
otworze badawczym zlokalizowanym w miejscowości Bachor. W otworze tym w spągu osadów 
fluwioglacjalnych nawiercono kolejne przewarstwienie glin piaszczystych w rejonie miejsca 
lokalizacji projektowanego otworu przewiduje się ich występowanie w interwale głębokości 
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około 80–88 m ppt. miąższość zachowanych osadów kształtuje się w przedziale około 8–12 m.  

W rejonie Jastrzębia miąższość zachowanych osadów z tego okresu kształtuje się w przedziale 
około 30–40 m. Kompleks osadowy budują piaski i żwiry z nieregularnymi przewarstwieniami 
mułków, mułków piaszczystych oraz zastoiskowych osadów ilastych akumulacji fluwialnej. Ze 
względu na warunki sedymentacji utwory te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością 
wykształcenia litologicznego oraz miąższości poszczególnych warstw osadów. 

II.2.2 Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste 
i średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 0,00010 ÷ 
0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Dokumentowany obszar według opracowania A.S. Kleczkowskiego (1990, 1991) usytuowany 
jest poza strefą wydzielonych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  Zlokalizowany jest 
również poza granicami obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000. 
Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowej (osady słabo przepuszczalne) powoduje 
ograniczenie infiltracyjnego zasilania wód gruntowych. Szczególnie w okresie wiosennym 
dominuje spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych spływających po powierzchni 
osadów słabo przepuszczalnych. 

W obrębie osadów spoistych mogą występować  międzymorenowe poziomy wód gruntowych. 
Są to poziomy występujące w lokalnych spiaszczeniach w obrębie glin zwałowych, bądź 
zawieszony na stropie osadów spoistych. Zwierciadła tych poziomów mają charakter swobodny 
lub lekko napięty. Ich wydajność zależy bezpośrednio od warunków klimatyczno-pogodowych. 
Zmiana poziomu wód gruntowych może następować od wypływów powierzchniowych po zanik. 
Generalnie spływ wód pierwszego od powierzchni poziomu wodonośnego (wody gruntowe) 
następuje w kierunku wschodnim i północno-wschodnim tj. w kierunku lokalnych cieków 
powierzchniowych stanowiących lokalną bazę drenażu dokumentowanego terenu. Nie można 
jednak wykluczyć innych lokalnych kierunków przepływów wód gruntowych, jak również ich 
zmian na przestrzeni sezonowych wahań zwierciadła wód. Najbliższe ujęcia wód podziemnych 
występują we wsi Jastrzębie, w odległości około 400-600 na południe i południowy - wschód. 

Wody użytkowego poziomu wodonośnego są izolowane od powierzchni terenu warstwą osadów 
słaboprzepuszczalnych (gliny zwałowe) osiągających miąższość 26-45 m. W praktyce należy 
uznać możliwość zanieczyszczenia tych poziomów za znikomą (współczynnik filtracji glin 
zwałowych wynosi około 1x10-9 m/h). W wyniku działalności prowadzonej na terenie zakładu 
zanieczyszczeniu mogą ulec wody pierwszego poziomu wodonośnego. Działalność prowadzona 
w wyniku projektowanej inwestycji praktycznie nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia wód 
podziemnych, a w szczególności użytkowego poziomu wodonośnego.  
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II.2.3 Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy. Ciek 
ten w odległości około 1,5 km dopływa do niewielkiego jeziora, z którego wody kierują się do 
rzeki Brynicy a następnie bezpośrednio do rzeki Drwęcy. Stanowi on lokalną bazę drenażu wód 
gruntowych jak i niewielkich cieków powierzchniowych. Przy czym regionalną bazę drenażu 
zarówno dla wód powierzchniowych, jak i wód w przypowierzchniowych warstwach 
wodonośnych stanowi współczesna dolina Drwęcy. 

II.2.4  Gleby 

Gleby brunatne i płowe są rozmieszczone na przeważającej części gminy. Są to gleby należące 
do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są przez grunty słabsze – klasy V 
i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie gleby bielicoziemne. 

II.2.5 Klimat 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony powietrza atmosferycznego, 
największe znaczenie mają warunki anemometryczne. W ocenie tego zagadnienia posłużono się 
danymi ze Stacji Meteorologicznej w Toruniu, która jest najbardziej reprezentatywną stacją 
opisaną w Katalogu Danych Meteorologicznych.  

W skali roku najczęstsze są tutaj wiatry z kierunku W-19,5% i SW- 13,8%. Łącznie z 
kierunkiem NW (11,4%) na wiatry z sektora zachodniego przypada 44,7 % wszystkich częstości. 
Na wiatry z kierunku SE przypada 12,1% częstości, E-11,8%, S-9,1%, NE-8,3% i N-8,2%. Na 
cisze atmosferyczne przypada 6,0% częstości. Średnie roczne prędkości wiatrów według 
kierunków są wyrównane (od 2,9 m/s z kierunku S do 3,6 m/s z kierunku W). Najniższe 
prędkości wiatrów występują w miesiącach letnich i jesiennych, a największe w miesiącach 
wiosennych. Cisze atmosferyczne najczęstsze są w październiku (8,8%), a najrzadsze w marcu 
(4,7%). Na wiatry słabe (do 2m/s) przypada około 43% wszystkich przypadków z wiatrami.  

II.2.6 Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 
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Na wschód od wsi Jastrzębie znajduje się niewielkie 2-3 ha Jezioro Rybka objęte planami małej 
retencji.  

Wody gruntowe zalegają na głębokości powyżej 4m. Izolowane są utworami słabo 
przepuszczalnymi. Wieś Jastrzębie jest zwodociągowana i skanalizowana. Z infrastruktury tej 
korzysta również Zakład.  
 
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Gotec położony jest w jednolitej cześci wody powierzchniowej, którą stanowi  rzeki Pisa. Jej 
charaktyerystyka pozostaje aktualna wg stanu z pozwolenia zintegrowanego. Zakład znajduje się  
w obszarze jednolitej cześci wody podziemniej oznaczonej nr 40. Charakterystyka ogólna 
poniżej. Szczegółowa także w poz.zintegrowanym. 

Obszar inwestycji leży na obszarze JCWPd o powierzchni 7539,5 km2. 

Obszar JCWPd 40 obejmuje  zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on 
różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód 
podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest 
wielopiętrowy; obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne 
miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo- zachodniej części obszaru wody podziemne 
występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania sytemu wodonośnego znajdują 
się w północnej i wschodniej części JCWPd.  GZWP występują w obrębie JCWPd: 
129,131,141,210,214,215. 
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II.3 Klimat akustyczny 

Według źródła powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu: 

– przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i 
usługowych, 

– hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i 
lotniczego, 

– hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i 
w obiektach użyteczności publicznej. 

Klimat akustyczny środowiska województwa kujawsko-pomorskiego kształtowany jest głównie 
przez hałas komunikacyjny drogowy. 

Hałas przemysłowy na terenie powiatu stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla 
budynków zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest 
kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej 
izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji 
urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.  

Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma 
charakter lokalny. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie. Takie stacjonarne źródła hałasu 
mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie. 

Obszar, na którym położony jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu zlokalizowany 
jest w części północno - zachodniej wsi Jastrzębie. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 
objętego przedmiotową analizą znajduje się droga powiatowa oraz pola uprawne. Najbliższymi 
obiektami podlegającymi ochronie akustycznej są budynki mieszkalne usytuowane przy i we wsi 
Jastrzębie.  

Usytuowanie najbliższych terenów chronionych przed hałasem względem granic zakładu w 
pojęciu ustawy Prawo ochrony środowiska (teren + instalacje) zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Najbliższe tereny chronione przed hałasem w okolicy Zakładu 

Kierunek Odległość od granicy zakładu [m] Charakterystyka terenu 

Południowo- wschodni  Ok. 150 m. Zabudowa wiejska. 

Południowy Ok. 1500 -2000 m Zabudowa wiejska. 

Pozostałe tereny usytuowane tuż przy granicy obszaru przemysłowego, na terenie którego 
zlokalizowany jest GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu posiadają charakter rolniczy. 
Należy zaznaczyć, że lokalizacja zakładu jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska 
akustycznego. Wynika to ze znacznej odległości źródeł hałasu względem terenów podlegających 
ochronie akustycznej, to jest od 150 m od źródeł generujących energię akustyczną. Klimat 
akustyczny wsi Jastrzębie jest korzystny. Zagrożenie hałasem komunikacyjnym ze strony drogi 
Stare Świerczyny - Jastrzębie jest niewielkie ze względu na małe natężenie ruchu. 
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Rysunek 4 Droga Stare Świerczyny - Jastrzębie (po prawej stronie Gotec) 

Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez 
dany teren. Jako czas oddziaływania przyjmuje się czas  8 najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej oraz  1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej. 

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w [dB]. 

Lp.  Rodzaj terenu 

Drogi lub linie kolejowe1 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzy-
stnym godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 3) 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
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Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem obowiązują następujące dopuszczalne 
poziomy dla terenów zabudowy zagrodowej (klasa akustyczna 3b):  

LAeq= 55 dB(A) (pora dzienna) 

LAeq= 45 dB(A) (pora nocna) 

II.3.1 Powietrze atmosferyczne 

Zgodnie z art. 89 Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
w terminie do 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 
w danej strefie za rok poprzedni oraz dokonuje klasyfikacji stref. W ocenie rocznej za rok 2011 
uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 16 marca 2012 roku. W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 
2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały 
obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko - 
pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod 
PL0402), miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404). Liczba 
stref w całym kraju, według nowego podziału, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem 
ochrony zdrowia, wynosi 46, natomiast pod kątem ochrony roślin - 16 stref. 

Ocenę sporządzono na podstawie wyników pomiarów za rok 2011 zgodnie z „Wytycznymi do 
rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art.89 ustawy 
Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 
2004/107/WE” (GIOŚ, Warszawa, luty 2011r.). Dyrektywa 2004/107/WE jest Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005 r.), natomiast Dyrektywa 2008/50/WE (tzw. CAFE) - Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008 r.).  
Roczna ocena jakości powietrza w strefach za 2011 rok zawiera jeden nowy element w stosunku 
do oceny za rok 2010 – jest nim konieczność wykonania dodatkowej oceny jakości powietrza w 
strefach pod kątem dotrzymania poziomu docelowego dla pyłu PM2,5. Poziom ten, zgodnie z 
Dyrektywą 2008/50/WE, wynosi 25 µg/m3.  

Ocena za 2011 rok wykonywana jest w takim samym układzie stref jak ocena wykonywana rok 

wcześniej. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje ten sam podział 

kraju na strefy (przy czym, jak poprzednio, w niektórych strefach nie dokonuje się oceny jakości 

powietrza pod kątem kryteriów dotyczących ochrony roślin). 

W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa kujawsko - pomorskiego za rok 

2011 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w roku 2011 na 95 stacjach 

pomiarowych, w tym na:  

• 26 stałych stacjach pomiarowych poza uzdrowiskami,  
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• 2 stałych stacjach zlokalizowanych na terenie dwóch uzdrowisk (Ciechocinek, Inowrocław), 
natomiast na terenie trzeciego uzdrowiska w województwie (Wieniec – Zdrój) badań nie 
prowadzono,  

• 55 stacjach pomiarów pasywnych SO2 i NO2,  

• 12 stacjach pomiarów pasywnych benzenu (2 na terenie miasta Bydgoszcz, 3 na terenie Włocławka 
oraz po 1 w następujących miastach: Toruniu, Brodnicy, Chełmnie, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle 
nad Notecią i Żninie).  

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy 

w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko - 

pomorska) znalazły się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony 

powietrza.  

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2011 roku zadecydowały:  

a) w aglomeracji bydgoskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska, Plac 
Poznański),  

• stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Plac Poznański),  

b) w mieście Toruniu:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Dziewulskiego),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu (ul. Dziewulskiego),  

c) w mieście Włocławku:  
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Okrzei),  
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ul. Okrzei),  

d) w strefie kujawsko - pomorskiej:  

• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad Notecią - 
ul.P.Skargi, Koniczynka - stacja bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Żnin – ul.Potockiego),  

• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Nakło nad 
Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP, Tuchola – ul. Piastowska, 
Ciechocinek - uzdrowisko),  

• ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawsko - 
pomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – średnia z 3 lat 
(2007-2011) częstość przekraczania 120 µg/m3

 przez stężenia 8-godzinne wyniosła 31 dni (24 dni 
w roku 2009, 33 dni w roku 2010 i 37 dni w roku 2011).  

Klasyfikacja ze względu na ochroną roślin dla jedynej w województwie strefy (kujawsko– 

pomorskiej) ze względu na SO2 i NOx okazała się korzystna , ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast 

w przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza 

województwa kujawsko - pomorskiego - Krzyżówka w województwie wielkopolskim (wskaźnik 

AOT40 określony dla 5 lat 2007-11 wyniósł 19467,5 µg/m3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 

18000 µg/m3*h o 8,2 %).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu podał 
pismem z dnia 23.04.2012 r. znak WIOŚ-DTo-DzMŚ.7016.34.2012.KH informację 
o środowisku, która określa aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Pismo stanowi załącznik 
nr 8 do opracowania. 
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Tabela 4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [µg/m3] 

Dwutlenek siarki 4 

Dwutlenek azotu 9 

Tlenki azotu 12 

Pył zawieszony PM10 20 

Benzen 2,5 

Ołów 0,01 

II.3.2 Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących. Na polach występują przede 
wszystkim gatunki łowne: zające, kuropatwy, rzadziej bażanty oraz sarny polne. Można 
ewentualnie spotkać skowronka, czy jastrzębia gołębiarza krążącego nad polem. Z drobnych 
ssaków w otoczeniu można spotkać kreta, jeża i mysz polną. 
Na obszarze, na którym znajduje się zakład w m. Jastrzębie brak elementów szczególnej ochrony 
przyrodniczej (parków, rezerwatów, otulin itp.). 

Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt popularnie występujące w Polsce oraz 
gatunki łowne ptaków i ssaków. Rozbudowa instalacji w m. Jastrzębie i jej eksploatacja nie 
będzie stanowić zagrożenia dla ich istnienia. 

II.3.3 Szata roślinna 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem wyniosła w gminie Bartniczka 1399 ha w tym:  
- lasy 1338 ha 
- grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha.  

Lasy na terenie gminy administrowane są przez Leśnictwo Długi Most, a Nadleśnictwo Brodnica  

W otoczeniu Zakładu znajdują się pola uprawne, łąki, pastwiska, oraz zabudowa zagrodowa. Na 
tym terenie nie występują objęte ochroną prawną gatunki roślin. 

II.3.4 Rezerwaty przyrody 

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 

− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 
rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 
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− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na zachowanie i dalszą ochronę 
roślinności w rezerwatach przyrody. 

II.3.5 Obszary Natura 2000 

Podstawą prawną Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC, zgodnie, z 
którą ochrona siedlisk polega na: 

- nie zmniejszaniu naturalnego zasięgu środowiska; 
- zachowaniu funkcje i specyficznej struktury siedliska; 
- wprowadzaniu właściwej stan ochrony typowych gatunków. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC dnia 30 listopada 2009 roku w 
sprawie ochrony dziko żyjących ptaków. 

W przypadku ochrony gatunków oznacza to: 

- zachowanie liczebności populacji, utrzymanie się jej w biocenozie przez dłuższy czas; 
- utrzymanie naturalnego zasięgu gatunku; 
- zachowaniu wystarczająco dużej powierzchnia siedliska gatunku. 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na 
środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono 
obszar Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne 
i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000.  

Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:  
- Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje 

o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych 
i gatunkach „naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości 
przyrodniczej i zagrożeniach; 

- mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000. 

SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów 
przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy) zgodnie 
z procedurą określoną przez KE. 

Objaśnienie kodów użytych do oznaczenia poszczególnych obszarów: 

PLB - obszary specjalnej ochrony ptaków 

PLH - specjalne obszary ochrony siedlisk 

PLC - obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice 
całkowicie się pokrywają. 
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Średnio w UE do sieci Natura 2000 należy ponad 10 proc. powierzchni krajów unijnych. 
Najwięcej, bo aż 25,5 proc., w Słowacji i 25 proc. w Słowenii. Najmniej w Irlandii – tylko 
2,9 proc. powierzchni kraju, i w Wielkiej Brytanii tylko 5,8 proc. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 października 2009 r. przyjęła 453 nowe obszary siedliskowe 
i 78 powiększeń obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000. Zakończyła w ten sposób okres wyznaczania terenów objętych tą 
formą ochrony w kraju z wynikiem: 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które 
łącznie pokrywają 21 procent kraju. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest w Polsce: 
- 76 typów siedlisk, w tym 14 priorytetowych, 
- 44 gatunki roślin, w tym 10 priorytetowych, 
- 89 gatunków zwierząt, w tym 12 priorytetowych. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty: 
− „Jar grądowy Cielęta” położony w odległości 4km od przedsięwzięcia o pow. 70 ha, 

rezerwat leśny, którego celem jest ochrona żyznych lasów liściastych porastających 
zbocza i dno jaru ze źródliskami 

− „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego” oddalony o 9,5km od inwestycji o pow. 
37,16 ha, to rezerwat leśny celem jego ochrony jest las mieszany ze źródliskami 

− „Rezerwat Rzeka Drwęca” w odległości 7km od inwestycji obszar o pow. 1581,48 ha. 
Faunistyczny, celem ochrony jest środowisko życia pstrąga, łososia i certy 

− „Ostrowy nad Brynicą” 11km od lokalizacji przedsięwzięcia , rezerwat leśny, cel 
ochrony: las mieszany z udziałem lipy 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o 
około 4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

„DOLINA DRWĘCY” – obszar o kodzie PLH280001. Forma ochrony w ramach sieci Natura 
2000:  specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Długość Drwęcy wg danych literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach 
Ostoi Dolina Drwęcy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Obszar 
Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Dominujące formy 
rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny 
polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia 
dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, 
niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i 
Ostródy.  
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Ostoja obejmuje całą rzekę Drwęce, wraz z dopływami Grabiczek i Dylewka, oraz z 
przyujściowymi fragmentami rzek Dylewki, Pobórskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki i 
Wel. Oprócz tego w skład ostoi wchodzą pięciometrowe pasy brzegów wzdłuż wymienionych 
rzek. Drwęca ma długość 249 km i jest typową rzeką pojezierną. Rzeka wypływa ze Wzgórz 
Dylewskich i wpada do Wisły koło Torunia. Dzięki występowaniu dużych różnic poziomów 
pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na wielu odcinkach charakter rzek 
podgórskich.  

Ostoja jest szczególnie ważna dla ochrony bogatej ichtiofauny. Występuje tu siedem gatunków 
ryb ważnych z europejskiego punktu widzenia m.in. boleń, koza i głowacz białopłetwy oraz 
jeden gatunek bezżuchowca - minóg rzeczny. Jest to również cenne środowisko dla ryb 
wędrownych takich jak pstrąg, łosoś, troć i certa, które wędrują z Bałtyku w górę rzek, aby 
odbyć w nich tarło. Rzeka i przyległe tereny stwarzają również dogodne warunki do bytowania 
licznych gatunków ptactwa wodno - błotnego oraz płazów, w tym dwóch gatunków cennych dla 
Europy: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo 
mozaika siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów 
siedlisk cennych dla Europy m.in. łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i starorzecza. 
Ostoja ta jest szczególnie cenna jako korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim sprzyjający migracjom i rozprzestrzenianiu się wielu gatunków roślin i zwierząt. 

„BAGIENNA DOLINA DRWĘCY” – (kod obszaru PLB040002). To obszar specjalnej 
ochrony ptaków, położony w środkowej Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
Obszar Bagienna Dolina Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego i obejmuje fragment doliny środkowej Drwęcy, na odcinku pomiędzy 
przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka, a miastem Brodnica. W obrębie 
obszaru znajduje się także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynicą i Samionką 
oraz jezioro Sopień. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących 
ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych 
gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono 
występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to 
m.in.: bąk, derkacz, rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, 
żuraw i kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II 
dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i 
zagrożonymi gatunkami. Przeważającymi siedliskami są bagna i łąki stanowiące 41 % pow. 
obszaru. Roślinność jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. 
Oprócz łąk, występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla 
wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 
siedliska chronione w Uniii Europejskiej - zajmują one łącznie 14% powierzchni doliny objętej 
obszarem . Dodatkowo teren ten pocięty jest systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. 
Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 
tworząc rozległe rozlewiska. 
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Rysunek 5 Obszar Natura 2000 – Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 

„OSTOJA LIDZBARSKA” (kod obszaru PLH280012)  specjalny obszar ochrony siedlisk 
(Dyrektywa Siedliskowa) Obszar Ostoi Lidzbarskiej ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje 
się dużą różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Ostoja 
Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku sandru (od południa) i wysoczyzny morenowej 
(od północy). Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologii, uwarunkowań 
hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty roślinnej i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna 
i środkowa jej część, cechuje się znacznymi deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Na uwagę 
zasługują głębokie rynny subglacjalne, przełomowe odcinki dolin rzecznych Gary), nisze 
źródliskowe, obniżenia wytopiskowe, drumliny, ozy i kemy. Wymienione wyżej, interesujące 
formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Częste są rynnowe 
i wytopiskowe jeziora, rzeki o znacznym spadku, źródła i miejsca wysięku wody. Tak 
zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował bogactwo i naturalność szaty roślinnej. 
Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów nieleśnych. W kompleksie leśnym w północnej 
części ostoi duże powierzchnie zajmujące grądy, w tym naturalne lasy klonowo-lipowe i bogate 
gatunkowo, ciepłolubne grądy miodownikowe. W żyznych obniżeniach terenu spotyka się lęgi 
olszowo-jesionowe i olsy, częste są olsy źródliskowe, występują zubożałe postacie podgórskiego 
lęgu jesionowego. Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska 
mszarne, stosunkowo często obserwuje się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych 
fitocenoz brzeziny bagiennej. W środkowej i południowej części ostoi dominuje płaski lub 
pofalowany sandr, zajęty głównie przez bory mieszane, rzadziej bory sosnowe świeże. Spotyka 
się tez bardzo bogate florystycznie świetliste dąbrowy. 
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„OSTOJA BRODNICKA” (kod obszaru PLH040036 )Obszar w jednej trzeciej pokrywają 
jeziora i nieliczne rzeki, w jednej trzeciej lasy iglaste. Pozostała część to głównie lasy mieszane, 
siedliska rolnicze, w mniejszym stopniu lasy liściaste. 

Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi 
jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite formy rzeźby 
- pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru, 
wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe, 
itp. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. 

Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością, 
nawet do ok. 40 m. Dominują akweny eutroficzne, spotyka się jeziora mezotroficzne i 
dystroficzne. Znajdują się tu różnego typu torfowiska - wysokie, przejściowe, nakredowe oraz 
mechowiska. Często torfowiska rozwijają się wokół dystroficznych jezior, a otoczone są przez 
bagienne lasy - bory bagienne i brzeziny bagienne. Na żyznym podłożu występują płaty łęgów 
jesionowo-olszowych, rzadziej wiązowo-jesionowych. Częste są grądy i bory mieszane, spotyka 
się też fitocenozy buczyn. Rzadko występują łąki i pastwiska. W granicach ostoi niemal brak pól 
uprawnych i większych miejscowości. Częste są natomiast tereny zajęte przez obiekty 
turystyczne, w tym ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe i kąpieliska. 

Ostoja leży głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a tylko częściowo – 
województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z pięciu części, przy czym największa, 
środkowa, obejmuje obszar rynny rzeki Skarlanki wraz z występującymi tam jeziorami. Części 
zachodnie to m.in. kompleks bagiennych lasów, głównie olsów brzozowych, w okolicach wsi 
Tomki, a także rynna jezior Mieliwo i Sosno. Dwie części wschodnie, najmniejsze, obejmują 
tereny rezerwatów - leśnego "Retno" i torfowiskowo-leśnego "Bagno Mostki". Ostatni z 
wymienionych obiektów jest miejscem udanej reintrodukcji aldrowandy pęcherzykowatej, 
pochodzących z jez. Mikaszówek, jednak poziom wody ostatnio uległ tam obniżeniu na skutek 
wykopania stawu na obrzeżach torfowiska. 

Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie 
zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach 
naturalnych, ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami 
roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności 
leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne, mniejsze znaczenie mają lasy bukowe, np. w rezerwacie 
"Mieliwo". Liczne i bogate są populacje rzadkich gatunków flory wodnej i torfowiskowej (4 
gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej), w tym bardzo bogate stanowisko zastępcze 
aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na jeziorze 
Wielkie Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są 
stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Pozostałe obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony ptaków i siedlisk położone są w tak 
znacznej odległości (powyżej ) od działki, na której zaplanowano instalację, że odstąpiono od ich 
omówienia. 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 
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Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji, położony jest na 
pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie czterech 
gmin: Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik i Zbiczno. Powierzchnia Parku 
wynosi 13 674 ha. Obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo 
część Pojezierza Brodnickiego. 

Polodowcowa rzeźba obszaru Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Dominują 
pagórkowate obszary wysoczyzny morenowej oraz bardziej płaskie, pokryte lasami 
powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi rynnami polodowcowymi, wśród których 
swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi 
jezior. Osobliwością morfologiczną tego obszaru są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące 
w otoczeniu jeziora Sumówko. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się 
58 jezior, a do największych należą: Wielkie Partęczyny (324 ha), Sosno (198 ha), Łąkorek (162 
ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (128 ha) i Ciche (110 ha).W większości są to jeziora rynnowe 
o wydłużonym kształcie. Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w 
województwie. 

Flora parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Niektóre z nich 
można dziś spotkać już tylko w niewielu ekosystemach. Wiele z nich podlega ochronie 
całkowitej lub częściowej, a zachowały się także gatunki reliktowe. Bogata jest tez fauna. Wśród 
ptaków do osobliwości zaliczyć należy m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza 
dwuczubwego (godło parku) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orła bielika. Na 
wodach jezior licznie występują łabędzie, krzyżówki i perkozy. Jeśli zdarzy się nam dostrzec 
dziwny kopiec na wodzie, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że chodzi o 
bobrzy domek. Tutaj bowiem można go jeszcze spotkać – gryzonia budującego skomplikowane 
tamy, noszącego kosztowne futro i należącego do ginących gatunków zwierząt. Ich ślady 
żerowania znajdują się głównie nad rzeką Skarlanką w Grzmięcy i nad jeziorem Wielkie 
Partęczyny. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu 
rezerwatów przyrody. Spokój tu panujący działa nader kojąco na nerwy i zapewnia prawdziwy 
odpoczynek. Dorodne lasy liściaste (głównie grądowe) chronią rezerwaty leśne „Mieliwo” i 
„Retno”, zaś naturalne torfowiska przejściowe z interesującą florą rezerwaty torfowiskowe: 
„Okonek”, „Stręszek”, „Żurawie Bagno”. Rezerwaty florystyczne zabezpieczają środowiska 
roślin: „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” – obuwika pospolitego, a „Bachotek” – kłoci 
wiechowatej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – 
pomorskim obszar chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha, z czego w 
Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń znajduje się 13 644 ha. 
Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie drzew. Wśród nich 
wyróżnia się aleja lipowo-klonowa koło leśniczówki Rytebłota nad jeziorem Zbiczno. 

Działki na których realizowana będzie inwestycja są już w chwili obecnej wykorzystywane pod 
działalność przemysłową i całkowicie zurbanizowane. W związku z tym nie występują tu 
gatunki roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii 
Europejskiej. Również w otoczeniu nie występują rośliny cenne florystycznie. W najbliższym 
sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. Z gatunków 
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chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, oprócz popularnie 
występujących jaskółek, czy wróblowatych. Na terenach tych występują gatunki roślin i zwierząt 
popularnie występujące w Polsce oraz gatunki łowne ptaków i ssaków. 
Realizacja planowanej inwestycji na terenie Zakładu i jej eksploatacja nie będzie stanowić 
zagrożenia dla istnienia roślin i zwierząt na tym terenie. 

Podsumowanie: 

⇒ Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia 

obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony 

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

⇒ Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 

zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 

⇒ Inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska 

przyrodniczego, zarówno w fazie budowy jak i przyszłej eksploatacji. 

III OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu zakładu nie występują obiekty oraz tereny objęte 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze względu na 
brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie 
stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

Najbliżej położonymi obiektami zabytkowymi są 

- Kościół parafialny p.w. NMP w miejscowości Jastrzębie  - drewniany, zbudowany w 1812 r., 
jednonawowy, z trójbocznie zamykanym prezbiterium. Od zachodu wieża. Przy kościele 
cmentarz z nagrobkami z końca XIX wieku. 

- Liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty).  

IV OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Brak realizacji przedsięwzięcia - rozbudowy zakładu Gotec Polska Sp. z o.o. wraz z budową 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie miał następujące skutki: 

Skutki pozytywne: 

• nie powstaną nowe źródła hałasu; 

• w związku z rozbudową instalacji nie zwiększy się ilość odpadów związanych z 
eksploatacją instalacji; 

• brak dodatkowych ilości ścieków związanych z budową nowej linii fosforanowania oraz 
linii galwanicznej. 
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Skutki negatywne : 

���� nie ulegnie zmniejszeniu ilość emitorów w związku ze skolektorowaniem istniejących  
emitorów przy podłączaniu ich do urządzenia do redukcji emisji lotnych związków 
organicznych  

���� brak ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

���� nie będą odzyskiwane rozpuszczalniki (w wyniku pracy urządzenia do redukcji emisji 
lotnych związków organicznych) 

���� nie ulegną zwiększeniu wpływy środków finansowych do budżetu Urzędu Gminy 
z tytułu zwiększonej produkcji zakładu. 

���� nie zwiększy się zatrudnienie  

V OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Na etapie planowania rozbudowy Zakładu przeanalizowano inne możliwe warianty realizacji 
przedsięwzięcia. Rodzaj realizowanego przedsięwzięcia oraz cel, jakiemu ma służyć, ograniczają 
znacznie możliwość wariantowania przedmiotowej inwestycji. Analiza realizacji 
przedsięwzięcia odnosiła się przede wszystkim ustalenia metody redukcji lotnych związków 
ogranicznych. W odniesieniu do rozbudowy zakładu o linię fosforanowania i cynkowania Gotec 
rozważał budowę pełnej galwanizerni ale po analizie potrzeb oraz kosztów przyjęto rozwiązanie 
opisane w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę opisanym w rozdziale I.5.4. 

V.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia: 

W przypadku wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, stopień 
oddziaływania na środowisko Zakładu nie będzie mniejszy. Celem inwestycji jest, bowiem 
zastosowanie takiego rozwiązania, które przy zwiększeniu produkcji zakładu nie spowoduje 
wzrostu obciążenia dla środowiska – przede wszystkim w aspekcie ochrony powietrza. Bez 
zastosowania odpowiedniego urządzenia do redukcji LZO nie byłaby możliwa rozbudowa 
Zakładu i zwiększenie produkcji, co w sytuacji globalnej konkurencji mogłoby doprowadzić do 
bankructwa i zamknięcia zakładu.  

W ramach realizowanej inwestycji powstaną obiekty, których oddziaływanie na środowisko 
będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie. W omawianym wariancie (nie podejmowanie 
realizacji przedsięwzięcia) uniknie się, co prawda emisji, związanej z produkcją i powstawaniem 
ścieków popłucznych z procesów procesu tworzenia powłok ochronnych, lecz przy prawidłowej 
eksploatacji oddziaływania te będą stanowić akceptowalne obciążenia dla środowiska.  

V.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych technik 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych.  

Termiczne spalanie LZO w strumieniu gorącego powietrza wytwarzanego przez palniki gazowe 
lub olejowe jest najdłużej stosowaną metodą. Wymaga temperatury procesu od 850 do 1200 oC. 
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Instalacja taka wytwarza duże ilości dodatkowych zanieczyszczeń wynikających z procesu 
spalania paliwa. Praca autotermiczna jest możliwa przy bardzo wysokich stężeniach LZO. 
W rozważanym przypadku instalacji pracującej na potrzeby GOTEC nie może być brana pod 
uwagę z powodu olbrzymich kosztów zużycia energii i niepotrzebnych dodatkowych emisji do 
środowiska.  
Również spalanie termiczne z regeneracją ciepła posiada takie wady, jak omówiono powyżej. 
Odzysk ciepła możliwy jest na poziomie zaledwie 35% i o tyle obniża cenę eksploatacji.  

Stosunkowo najpowszechniejszym rozwiązaniem jest dopalanie katalityczne. Temperatura pracy 
jest niższa od spalania termicznego o kilkaset stopni. Przeciętna temperatura pracy dopalacza 
katalitycznego wynosi od 350 do 420°C. Istotną zaletą tej metody jest fakt iż, instalacja nie 
wytwarza dodatkowych zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliwa oraz ok. 5-krotnie 
niższy koszt eksploatacji od metody termicznej. Praca autotermiczna występuje już przy 
stężeniach powyżej 3 do 5 g LZO/m3.  

Najnowocześniejszą techniką katalityczną dostępną na rynku inżynierskim jest rewersyjne 
dopalanie katalityczne. Temperatura pracy katalizatora wynosi od 350 do 420 oC. Nie 
wytwarzają się dodatkowe zanieczyszczenia. Zużycie energii jest niższe od tradycyjnych technik 
katalitycznych. Jednak po analizie uznano, iż nie sprawdzi się dla substancji używanych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jastrzębiu. Urządzenie takie należy uznać za wariant alternatywny, 
posiadający jednak więcej wad od przyjętego wariantu. 

V.3 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale I.5.4. 

V.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, uzyskania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 

Analiza możliwość zastosowania wariantu alternatywnego wykazała, że jest on bardziej 
zawodny i w sytuacjach ograniczenia intensywności pracy zakładu, a takie sytuacje w 
gospodarce rynkowej są niemożliwe do wyeliminowania, prowadzić może do niedotrzymania 
wymaganych standardów. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji tego wariantu. 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 
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VI OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, TAKŻE 
W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

VI.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji 

VI.2 Etap budowy 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Rysunek 6 Hala produkcyjna 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Powietrze atmosferyczne 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zanieczyszczenia o charakterze 
niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń, wykonujących roboty 
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ziemne oraz prace budowlane (spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn oraz środków 
transportu), jak również zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, 
tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi oraz pracami zabezpieczającymi elementy fundamentów 
przed oddziaływaniem wilgoci. Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie realizacji 
inwestycji będzie miało charakter lokalny i tymczasowy i nie będzie stanowić tym samym 
istotnej uciążliwości dla środowiska. 

Odpady 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 
� pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, 
� użytkowaniem sprzętu budowlanego, 
� funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady należy w miarę możliwości wtórnie wykorzystać lub usunąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Na terenie budowy 
mogą powstawać następujące typy odpadów: 

Odpady niebezpieczne 

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne , nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone  

15 02 01* - sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

Odpady inne niż niebezpieczne 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 05 04 - gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione  
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne. 

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów: 
Odpady niebezpieczne – zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do prac budowlanych.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być 
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
 Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas robót rozbiórkowych oraz przygotowania 
terenu do budowy. Powstający w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych gruz powinien być w 
sposób maksymalny wykorzystany do dalszych prac budowlanych. Maksymalne wykorzystanie 
tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie 
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gromadzenia i usuwania tych odpadów. Planując organizację placu budowy należy, więc 
przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter 
surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu 
przetwórczego, jak i na składowisko. 
Na terenie budowy będą również powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, 
butelki, papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być 
systematycznie opróżniane. 
Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów oznaczony kodem 17 05 04. 
Grunt tego typu wykorzystany być powinien, w miarę potrzeb i możliwości, w graniach 
przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. Ilości tego 
rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji.  
Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska. Powstające Odpady będą miały wyznaczone 
miejsca składowania i przechowywania, a ich zarządzanie ułatwi sukcesywne odbieranie i 
utylizowanie ich przez firmy zewnętrzne.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywane będą głównie prace 
budowlano-montażowe oraz prace ziemne. Z tego też względu woda zużywana będzie okresowo 
przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb socjalnych pracowników firm wykonujących te prace, 
a zwiększony pobór wody związany będzie jedynie z wykonywaniem części elementów 
budowlanych. Z powyższych względów głównym źródłem ścieków będą węzły sanitarne. 
Dodatkowe ilości ścieków mogą powstawać również podczas prac porządkowo-gospodarczych. 
Biorąc pod uwagę miejscowe warunki hydrogeologiczne nie wystąpi konieczność prowadzenia 
prac odwodnieniowych. Pomimo tego, iż podczas prac montażowo-instalacyjnych nie będą wy-
korzystywane media i urządzenia mogące przyczynić się podczas normalnej eksploatacji do za-
nieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, w celu całkowitego wyeliminowania takiej 
możliwości należało będzie zwracać szczególną uwagę na stan techniczny maszyn je wyko-
nujących, a ich obsługę prowadzić na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. Podobnie na-
leżało będzie zorganizować miejsca, w których gromadzone będą lub będą wykorzystywane ma-
teriały wykończeniowe np. farby. 

Hałas i wibracje 

Czasowe zwiększenie poziomu emitowanego hałasu może być związane z procesem 
transportu oraz wykonywaniem prac montażowo-instalacyjnych. W związku z tym, iż prace 
będą realizowane na terenie przemysłowym, nie jest celowym stosowanie akustycznych, 
biernych zabezpieczeń np. tymczasowych ekranów dźwiękochłonnych, gdyż emitowany 
poziom hałasu poza terenem zakładu nie będzie odbiegał od poziomu tła akustycznego 

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.  
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VI.3 Etap eksploatacji  

VI.3.1 Wody podziemne i powierzchniowe 

VI.3.1.1  Gospodarka wodna 

Zaopatrzenie w wodę.  
W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy  celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  

Woda do celów sanitarnych  

Docelowe zatrudnienie wyniesie 525 osób. Kierując się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 poz.70 z 
2002 r.) oraz charakterem pracy w GOTEC przyjęto, że przeciętne jednostkowe zużycie wody w 
zakładzie wynosi 0,02 m3/pracownika w ciągu doby. Rozporządzenie wskazuje na duży rozrzut 
jednostkowego zużycia. W zakładach pracy, w których nie jest wymagane stosowanie natrysków 
proponuje się pobór na poziomie od 15 l/prac.·d do 90 l/prac.·d przy pracach szczególnie 
brudzących. Ze względu na hermetyczność procesów, dbałość kierownictwa zakładu 
o utrzymanie czystości, określenie ilości wykorzystywanej wody oparto na jednostkowym 
zużyciu wynoszącym 0,02 m3/prac.d. Na tej podstawie dobowa ilość wody na cele socjalno – 
bytowe wyniesie:  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Woda do celów przemysłowych  

Przewidywane zapotrzebowanie surowej wody wodociągowej dla zabezpieczenia potrzeb 
istniejącej i planowanej linii fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 18,4 m3/d  

Przewidywane zapotrzebowanie wody zdemineralizowanej  dla istniejącej i planowanej linii 
fosforanowania oraz linii cynkowo-niklowej: 

 Qśr.d = 52,6 m3/d 

Zużycie własne stacji uzdatniania  

Dla utrzymania wymaganej efektywności usuwania twardości wody konieczne jest 
uwzględnienia tzw. własnego zużycia wody na przemywanie złoża jonowymiennego oraz 
płukanie filtrów. Zapotrzebowani to planowane jest w ilości około:  

 Qśr.d = 14 m3/d  

Łączne planowane zapotrzebowanie wody po rozbudowie Zakładu wyniesie  

 Qśr.d = 95,5 m3/d  

Przyjmując współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4  

 Qmax.d = 134 m3/d  
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VI.3.1.2 Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.    

Ścieki przemysłowe z nowej linii fosforanowania i linii cynkowo-niklowej: 

Będą to ścieki popłuczne.  Zgodnie z założeniami przewiduje się, że sumaryczna ilość ścieków 
popłucznych z istniejącej linii fosforanowania, nowej linii fosforanowania elementów 
aluminiowych i linii cynkowo-niklowej wyniesie:  
 Qśr.d = 70 m3/d  

Zakłada się 2,5 m3/d rezerwy wynikającej z mycia podłóg i posadzek. W związku z tym ilość 
ścieków niosących w sobie chemiczny ładunek zanieczyszczeń wyniesie:  

Ścieki bytowe: 

Ustalona wyżej ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie równa ilości wytwarzanych ścieków 
sanitarnych  

Qsr.d = 525 · 0,02 = 10,5  m3/d  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

Zgodnie z dokumentacją remontu i rozbudowy stacji demineralizacji ilość wód ( ścieków)  po 
uzdatnieniu wyniesie:   

Qśr.d =  14 m3/d   

Ścieki deszczowe  

Bilans powierzchni po rozbudowie zakładu będzie przedstawiał się następująco:    

Tabela 5 Bilans powierzchni po rozbudowie   

Budynki i hale przemysłowe 10 700 m2 

Powierzchnia utwardzona(place magazynowe, manewrowe,  
drogi, parkingi) 

16 850  m2 

Tereny zielone 10 300 m2 

Budynek instalacji do redukcji emisji LZO 630 m2 

Ilość wód opadowych: 
Ilość wód opadowych obliczono posługując się następującymi zależnościami: 

  Ilość wód opadowych w dowolnym przekroju sieci kanalizacyjnej 

                Qd = qm F ψ ,dm3/s      (1) 

gdzie: qm -natężenie deszczu miarodajnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (p) i 
czasie trwania, równym czasowi spływu, dm3/s ha 

   F- powierzchnia spływu odwadnianej, ha 

   ψ- współczynik spływu powierzchniowego,  
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 Natężenie deszczu miarodajnego  

            qm = 6,631 (H2 C)1/3 tm
- 0,67, dm3/s ha     (2) 

 gdzie: H - normalny opad roczny, mm 
           C - częstotliwość występowania deszczu, lata (C=100/p) 

p - prawdopodobieństwo występowania deszczu, o określonym natężeniu i czasie 
trwania, którego wartość przyjęto z poniższej tabeli 

tm - czas trwania deszczu miarodajnego przyjęto 10 min. 
 

Tabela 6 Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 

Określenie warunków  Prawdopodobieństwo p % dla sieci 
deszczowej 

Kanały boczne w płaskim terenie         100 

Kolektory lub kanały boczne przy spadku terenu 0,02 - 0,04         50 
Kolektory w głównych ulicach o trwałych nawierzchniach lub 
kanały boczne przy silnych spadkach terenu (i > 0,04) 

 
        20 

Rowy otwarte         10 

Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu (wiersz zacieniowany) przyjęto jako 100 %.  

Tabela 7 Wartość współczynnika spływu w zależności od pokrycia terenu 

     Rodzaj pokrycia    Wartość współczynnika ψ 

 Dachy szczelne (papa, blacha)        0,90 - 0,95 

      drogi asfaltowe         0,85 - 0,90 

    parki, ogrody, łąki         0,00 - 0,10 

Dane meteorologiczne dla analizowanego terenu pochodzą ze stacji meteorologicznej w Toruniu. 
Średnia roczna suma opadów wynosi 500 mm, z czego na letnie półrocze przypada ok.300 mm.  

- natężenie deszczu miarodajnego wg zależności (2) 

qm = 6,631 (5002 1)1/3 10 - 0,67 

qm = 89,4 l /s ha 

- określenie uśrednionego współczynnika spływu (ψśr) – powstające na terenie GOTEC Polska 
sp. z o.o w Jastrzębiu, wody opadowe zmywają:  
� -  połacie dachów 11330 m2, 
� -  utwardzone powierzchnie placów magazynowych, dróg i parkingów 16850 m2, 
� - tereny zielone 10300 m2  

ψśr =  
�����∗�,����	
�∗�,	
������∗�,�

��������	
�������
	= 0,64	

- ilość wód opadowych 

Qd = qm F ψ 

Qd = 89,4 x 3,85 x 0,64 = 220 l/s tj. 0,22 m3/s  
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Stan i skład ścieków 

Ścieki bytowe  

Stan i skład ścieków bytowych nie będzie odbiegał od zanieczyszczeń odprowadzanych 
z obiektów o tym typie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stan i skład nie wymaga 
głębszej analizy z uwagi na odbiornik ścieków jakim jest kanalizacja gminna zakończona 
oczyszczalnią ścieków. Z punktu widzenia procesów oczyszczania ścieków opartych na osadzie 
czynnym stan i skład ścieków bytowych Zakładu jest korzystny.  

Tabela 8 Przewidywany stan i skład surowych ścieków bytowych  

L.p Oznaczenie Jednostka 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczenia 

1. Odczyn pH 6,5-9,0 
2. BZT5 mgO2/l 320 
3. ChZT mgO2/l 480 
4. Zawiesiny ogólne mg/l 325 
5. Azot ogólny mgN/l 70 
6. Fosfor ogólny mgP/l 14 

Ścieki przemysłowe  

Na podstawie założeń projektowych strumień wymieszanych, popłucznych ścieków z procesów 
dotychczasowego fosforanowania, fosforanowania planowanego oraz planowanej linii cynkowo-
niklowej będzie zawierał następujące stężenia zanieczyszczeń:  

 odczyn pH -  3,5  
 potas K+    - 91,2 mg/l 
 cynk Zn+2 -   8,3 mg/l 
 azot amonowy NH4

+ - 2,8 mg/l  
 żelazo Fe+3  - 15 mg/l  
 glin Al+3      - 11,4 mg/l  
 nikiel Ni+2 -     0,8 mg/l  
 chrom Cr+3  - brak danych  
 fosforany PO4

-3 – 70,7 mg/l  
 siarczany SO4

-2 – 468 mg/l  
 oleje mineralne i tłuszcze z odtłuszczania metali - przyjęto , że będą charakteryzowane 

substancjami ekstahujacymi się eterem naftowym - 114 mg/l   
 CHZT – 386 mgO2/l 
 chlorki -  60 mg/l  

Niektóre z wymienionych substancji jak nikiel, cynk, chrom,  azot amonowy są zaliczane do II 
wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  i których zawartość w 
ściekach powinna być ograniczana. Poza tym zakład wprowadzając ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Mówi o tym art. 120 ust. 1 pkt 10  
obowiązującej ustawy Prawo wodne. Gotec Polska Sp. z o.o  dysponuje aktualnie pozwoleniem 
wodnoprawnym na odprowadzanie do kanalizacji gminnej stanowiącej własność Gminy 
Bartniczka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego.  
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Wymagania w sprawie odprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu są określone w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.). Zgodnie z rozporządzeniem ścieki z Zakładu 
obciążone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska nie powinny zawierać tych 
substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

Tabela 9 Wymagania dotyczące ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych  

Wskaźnik zanieczyszczenia Wymagania rozporządzenia Dane Gotec Polska sp. z o.o 

Odczyn pH 6,5-9 3,5 

Azot amonowy NH4
+ [mg/l] 200 mg/l 2,8 mg/l 

Cynk Zn+2 [mg/l] 5 mg/l 8,3 mg/l 

Nikiel Ni+2 [mg/l] 1 mg/l 0,8 mg/l 

Chrom Cr+6 0,2 mg/l Brak danych 

Chrom Cr - ogólny 1 mg/l Brak danych 

Siarczany [mg/l] 500 468 mg/l 

Chlorki 1000 60mg/l 

substancje ekstahujące się 
eterem naftowym 

100 115 mg/l  

Przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji gminnej konieczne jest ich oczyszczenie przede 
wszystkim w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących 
związków.  

Ze względu na wzrost ilości odprowadzanych ścieków oraz dodatkowe zanieczyszczenia 
wytwarzane na linii cynkowo-niklowej Zakład planuje dokonanie remontu istniejącej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakresie pozwalającym spełnić wyżej wymienione 
wymagania.   

Strumień ścieków przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji 
gminnej zostanie rozcieńczany czystymi wodami (ściekami) po uzdatnieniu, demineralizacji oraz 
ściekami bytowymi, w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie występują.  

Ścieki po uzdatnieniu, demineralizacji wody  

 Ze względu na wymagania rozwijanych procesów galwanicznych rośnie zapotrzebowanie na 
wodę zdemineralizowaną. Istniejąca instalacja uzdatniania wody, pobieranej z sieci wodociągu 
wiejskiego będzie podlegała remontowi i rozbudowie. Dotychczas stosowano trójstopniową 
demineralizację wody pracującą w układzie: filtracja na węglu aktywnym, zmiękczanie na 
zmiękczaczu DUO i odwróconą osmozę. Układ ten zostanie utrzymany.  Zwiększona zostanie 
efektywność usuwania resztkowej twardości wody.  Proces filtracji rozbudowany będzie o filtr 
piaskowy.  Proces zmiękczania jonowymiennego wody ma na celu usunięcie z niej związków (a 
dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic 
jonowymiennych – w trakcie przepływu wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i 
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magnezu na jony sodu. Oczywiście w wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze 
względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest 
wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i 
magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji. Urządzenie do odwróconej 
osmozy wykorzystuje unikalne zjawisko błony półprzepuszczalnej. Woda podana pod 
wysokim ciśnieniem na membranę przechodzi przez nią tworząc produkt. Po stronie naporu 
pozostają oddzielone z wody substancje ją zanieczyszczające tworząc tzw. koncentrat.  

Ścieki powstające z przemywania przeciwbieżnego złoża filtrującego filtra węglowego i filtra 
piaskowego mogą zwierać związki żelaza oraz manganu. Z kolei ścieki z regeneracji złóż 
jonowymiennych mogą zawierać chlorki, sole wapnia, magnezu, sodu. Ogólnie ścieki 
powstające z demineralizacji mogą zawierać pewien ładunek zanieczyszczeń występujący 
naturalnie w wodzie wodociągowej. Nie będą jednak stanowiły istotnego obciążenia ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji gminnej. Zakłada się ich użycie do rozcieńczania ścieków 
przemysłowych, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U.Nr 136, poz.964 z 2006 r.).  

Ścieki opadowe  

Poziom zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od utrzymania w czystości zlewni kanalizacji 
deszczowej. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych  
odprowadzane są do kanalizacji gminnej.  

VI.3.2 Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 
do środowiska z terenu zakładu umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowej 
inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. 

VI.3.2.1 Charakterystyka źródeł hałasu 

Istotne źródła emisji hałasu w GOTEC POLSKA sp. z o.o Zakład Produkcyjny w Jastrzębiu 
zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Zestawienie źródeł hałasu. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 1 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 2 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-01 83 dB 16 8 
E 3 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 4 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-02 83 dB 16 8 
E 5 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 6 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-03 83 dB 16 8 
E 7 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 8 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-04 83 dB 16 8 
E 9 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 

E 10 Wentylator wyciągowy z kabiny natryskowej malowania ręcznego- M-05 83 dB 16 8 
E 11 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 12 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2002 - M-06,07 83 dB 16 8 
E 13 Wentylator wyciągowy z pomieszczenia przygotowania i magazynowania klejów 83 dB 16 8 
E 14 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 



Raport o oddziaływaniu na inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.o.” 

44 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła w [dB]  

Czas pracy źródła w 

godzinach /dobę 

Dzień  Noc  

E 15 Wentylator wyciągowy suszarki malowania ręcznego - M-05 83 dB 16 8 
E 16 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 17 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 3000 - M-11 83 dB 16 8 
E 18 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 19 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 2000 - M-10 83 dB 16 8 
E 20 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 21 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego SPRIMAG - M-12 83 dB 16 8 
E 22 Wentylator wyciągowy z malowania obiegowego w bębnach 83 dB 16 8 
E 23 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 24 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-16 83 dB 16 8 
E 25 Wentylator wyciągowy z malowania zanurzeniowego - M-21 83 dB 16 8 
E 26 Wentylator wyciągowy suszarki zanurzeniowego malowania części- M-21 83 dB 16 8 
E 27 Wentylator wyciągowy z automatu lakeirniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 28 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego obwiedniowego M-22 83 dB 16 8 
E 29 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 30 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-22 83 dB 16 8 
E 31 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 32 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-23 83 dB 16 8 
E 33 Wentylator wyciągowy z automatów lakierniczych SPRIMAG M-27, M-28 83 dB 16 8 
E 34 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 H - M-24 83 dB 16 8 
E 35 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-24 83 dB 16 8 
E 36 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 37 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego DREHTISCH - M-25 83 dB 16 8 
E 38 Wentylator wyciągowy automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
E 39 Wentylator wyciągowy suszarki automatu lakierniczego CNX 4000 - M-26 83 dB 16 8 
K1 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K2 Wentylator pieca olejowego 786 kW 83 dB 16 8 
K3 Wentylator pieca olejowego 300 kW 83 dB 16 8 
K4 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
K5 Wentylator suszarki 300 kW 83 dB 16 8 
EF1 Wentylator wyciągowy z linii fosforanowania 83 dB 16 8 
S 01 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 02 Piaskarka stołowa DREHTISCH 89 dB 16 8 
S 03 Piaskarka hakowa  89 dB 16 8 
S 04 Piaskarka ręczna  89 dB 16 8 
S 05 Piaskarka bębnowa SG 3 89 dB 16 8 
S 06 Piaskarka bębnowa  89 dB 16 8 
S 07 Piaskarka bębnowa Mała  89 dB 16 8 
S 08 Piaskarka satelitarna 89 dB 16 8 
S 09 Piaskarka bębnowa SG 8 89 dB 16 8 
K 01 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 02 Sprężarka A30 72 dB 16 8 
K 03 Sprężarka D50 74 dB 16 8 
K 04 Sprężarka Airpol 37 76 dB 16 8 
K 05 Sprężarka Airpol 45 76 dB 16 8 
CW1 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 
CW2 Centrala wentylacyjna 85 dB 16 8 

 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – 

budynku instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Ponieważ na etapie 
projektowania nie można określić dokładnych mocy akustycznych poszczególnych urządzeń, 
przyjęto założenie zdecydowanie przeszacowujące, że hałas powodowany pracą instalacji nie 
przekroczy wartości dopuszczalnej na stanowiskach pracy 85 dBA. Przyjęto izolacyjność 
akustyczną ścian na poziomie 25 dBA.  
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Tabela 11 Dane źródła hałasu typu hala produkcyjna. 

Źródło typu hala produkcyjna 

Nr X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 H Lwew 

Powl 175 167 129 197 152 233 198 203 8.0 55,0 
Tromle 131 200 138 211 95 239 88 228 5.0 40,0 
Piask 92 233 40 265 70 319 125 285 8.0 40,0 
Biuro 194 206 204 222 188 232 178 216 4.0 55,0 
LZO 178 217 187 231 158 248 149 235 5,5 85,0 

Dla celów analizy akustycznej przyjęto równoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu.  
Ponieważ na klimat akustyczny oddziaływać będzie również hałas powodowany przez 

przejazdy pojazdów pracowników oraz gości, w obliczeniach uwzględniono 110 przejazdów 
samochodów osobowych oraz 10 przejazdów pojazdów ciężarowych (na podstawie obserwacji 
portiera). Jako czas oddziaływania przyjęto osiem najniekorzystniejszych godzin w porze 
dziennej. Do wyznaczenia poziomu hałasu drogowego wykorzystano funkcję programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez Biuro 

Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych 97-300 Piotrków Tryb. 
„źródła ruchome”. Funkcja ta służy do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie 
drogi ich przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i 
wysokości każdego z nich. Opcja pozwala wyliczyć moc źródła zastępczego. Następnie 
program dokonuje podziału takiego źródła na odpowiednią ilość źródeł cząstkowych, jeśli uzna 
to za konieczne z punktu widzenia metody obliczeniowej. W obliczeniach w porze nocy 
uwzględniono przejazd trzydziestu trzech samochodów lekkich i 2 ciężkich. Jako czas 
oddziaływania przyjęto jedną najniekorzystniejszą godzinę nocy. 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono analizę akustyczną przy wykorzystaniu 
programu komputerowego „LEQ Professional wersja 6.x dla Windows” opracowanego przez 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, Piotrków Tryb., 
opartego na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO 
9613-2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczenia.” Uzyskane wyniki w poszczególnych węzłach recepcyjnych siatki odnoszą 
się do przyjętych założeń obliczeniowych.  

VI.3.2.2 Ocena klimatu akustycznego 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych na podstawie znajomości 
parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny 
lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  

Dane do obliczeń, wyniki oraz wykresy izofon znajdują się w załączniku nr 11.  
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Rysunek 7 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora dzienna)  

Na wykresie dotyczącym pory dziennej kolorem czerwonym zaznaczono izofonę 50 dBA, która 
przebiega całkowicie na terenie Zakładu. Na wykresach na zielonym tle zaznaczono hałas na 
elewacjach terenów chronionych - budynków mieszkalnych. Na wykresie dotyczącym pory 
nocnej linia jasnozielona odpowiada poziomowi hałasu równemu normatywnej wartości dla pory 
nocnej równej 45 dBA.  

 
Rysunek 8 Rozprzestrzenianie się hałasu (pora nocna)  

Z zamieszczonych wykresów widać, iż wpływ analizowanego przedsięwzięcia na stan klimatu 
akustycznego będzie niewielki. Hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji wraz z ich 
infrastrukturą będzie niższy od dopuszczalnych wartości o ponad 10 dB.  
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VI.3.3 Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza 

atmosferycznego 

VI.3.3.1  Określenie wielkości emisji i danych do obliczeń. 

Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 

Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 

W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. Równocześnie planowane jest zwiększenie zużycia 
surowców oraz ograniczenie strumienia odsysanego powietrza do około 100 000 m3/h. 
Emisję z emitora instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych E-A wyliczono 
na podstawie emisji rocznej mnożąc gwarantowaną emisję LZO w przeliczeniu na węgiel 
organiczny przez udziały poszczególnych zanieczyszczeń w emisji rocznej (za rok 2011). 
EA = 100 000 m3/h * 50 mg C/m³ = 5,0 kg C/h. 
Emisja z emitora w przeliczeniu na poszczególne związki występujące w surowcach wynosi: 
Tabela 12 Emisja z emitora instalacji do redukcji LZO 

Nr 
emitora 

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja 

Ładunek 

roczny 

[kg/h] [Mg/rok] 

E-A Instalacja powlekania  

formaldehyd 
alkohol izobutylowy 
metyloetyloketon 
metyloizobutyloketon 
octan etylu 
węglowodory alifatyczne 
czterochloroetylen 
etylobenzen 
mezytylen 
toluen 
fenol 
ksylen 
kumen 
węglowodory aromatyczne 

0,000023 
0,001483 

1,178 
0,771 

0,2032 
2,102 

0,00779 
0,584 

0,00583 
0,2422 

0,02864 
1,519 

0,001166 
0,02976 

0,0002 
0,0098 

7,77 
5,09 
1,34 

13,87 
0,051 
3,86 

0,038 
1,60 
0,19 

10,02 
0,008 
0,196 

Ponadto w związku z modernizacją zakładu wystąpią emisje z linii fosforanowania oraz z linii 
cynkowo-niklowej.  
Emisje przyjęto na podstawie emisji dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego dla 
istniejącej linii fosforanowania oraz z linii cynkowo-niklowej pracującej w Środzie Śląskiej 
w drugim zakładzie należącym do firmy Gotec. Planowana linia galwaniczna będzie 
przeniesiona z zakładu znajdującego się w Środzie Śląskiej. 
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Tabela 13 Emisja z emitorów z procesów fosforanowania i cynkowania 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 

gazów 
Temperatura gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Linia 1 
fosforanowania 

E F1 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 2 
fosforanowania 

E F2 
 
 
 
 

chlorowodór 0,0136 

10 0,6 9,5 300 
fluor 0,007 

amoniak 0,0162 

pył ogółem 0,013 
dwutlenek azotu 0,0255 

Linia 
galwaniczna  
Zn-Ni 

E G 

pył pm10 0,00101 

10 0,6 9,5 300 

chrom vi* 0,0000015 

nikiel* 0,00000073 

cynk* 0,000044 

chlorowodór 0,02410 

kwas siarkowy 0,00302 

 
Na terenie Zakładu występują ponadto źródła emisji typu energetycznego: kotłownia nr 1 na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej maszyn powlekania, wyposażona w 2 
kotły Viessmann Vitomax. Eksploatacja przez cały rok. Kotły są opalane olejem opałowym. 
Kotłownia nr 2 na potrzeby linii fosforanowania, eksploatacja trwa przez cały rok, również jest 
to kocioł opalany olejem opałowym. Kotłownia nr 3 wyposażona w kocioł Buderus Heiztechnik 
Gmbh, eksploatacja trwa przez cały rok. Nagrzewnice powietrza – suszarki linii fosforanowania 
wyposażone w olejowe nagrzewnice powietrza. 

Tabela 14 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ze źródeł energetycznego 
spalania oleju opałowego lekkiego 

Źródło emisji 
Numer 
emitora 

Nazwa substancji 
Emisja 

dopuszczalna 

Dane emitora 

Wysokość Średnica 
Prędkość 
wylotu 
gazów 

Temperatura 
gazów 

odlotowych 
[mg/Nm3] [m] [m] [m/s] [K] 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K1 
 

Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 

pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 

Dwutlenek azotu 0,1999 
Tlenek węgla 0,05 

Kotłownia nr 1 - 
Viessmann Vitomax - 
kocioł olejowy o mocy 786 
kW  

K2 Pył całkowity 0,15 7,4 0,35 7,83 455 
pył zawieszony 0,15 

Dwutlenek siarki 0,3519 
Dwutlenek azotu 0,1999 

Tlenek węgla 0,05 
Kotłownia nr 2  
olejowy Omnimat 16  
o mocy 1,7 MW (przy linii 
fosforanowania) 

K3 Pył całkowity 0,0554 7,4 0,35 8,6 455 
pył zawieszony 0,0554 
Dwutlenek siarki 0,13 
Dwutlenek azotu 0,0739 
Tlenek węgla 0,0185 
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nagrzewnica nr 1 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K4 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 

Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

nagrzewnica nr 2 olejowa o 
mocy 300 kW (suszarka 
przy linii fosforanowania) 

K5 Pył całkowity 0,0573 7,4 0,35 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Kotłownia nr 3 
Kocioł Buderus o mocy 
350 kW 

K6 Pył całkowity 0,0573 3,6 0,25 5,8 392 
pył zawieszony 0,0573 
Dwutlenek siarki 0,1345 
Dwutlenek azotu 0,0764 
Tlenek węgla 0,0191 

Do oceny wpływu ruchu pojazdów samochodowych układem drogowym na terenie Zakładu 
wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB dla Windows. Pakiet służy do 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł 
punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z obowiązującą metodyką. Emitory liniowe 
mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory 
zastępcze. W przypadku emitorów liniowych do obliczania stężeń w powietrzu zastosowano 
metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. 
Metodyka CALINE3 została pozytywnie zweryfikowana przez US EPA w oparciu o pomiary 
kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy 
wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model ten jest szeroko znany i 
stosowany również w krajach Unii Europejskiej. OPERAT FB wykorzystuje model CALINE 3 
do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60-min., jako lepiej odpowiadający rzeczywistym 
procesom dyspersji zanieczyszczeń od źródeł komunikacyjnych niż metoda zastępczych źródeł 
punktowych. W pozostałych aspektach algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie 
modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych 
meteorologicznych, metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, 
sposobu obliczania stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu 
dopuszczalnego lub wartości odniesienia).  

Emisję obliczono za pomocą modułu "SAMOCHODY CORINAIR" do pakietu Operat FB 
wersja 6.1.9, który służy do obliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pojazdów 
samochodowych, zgodnie z metodyką "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 
2007", zawartą w programie komputerowym COPERT 4. Metodyka może być wykorzystana do 
prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych przypadków obliczeniowych, dotyczących: 
sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i pojedynczych dróg. Emisje pochodzące z ruchu 
drogowego dzieli się na trzy grupy: 
- Emisja gorąca (hot emission)- pochodzi od pojazdów będących w ruchu,.  
- Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze 
zimny.  
- Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie 
parowania z układu paliwowego. W przeciwieństwie do emisji parowania dwie pierwsze emisje 
są uwalniane w procesie spalania.  
Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju 
paliwa. Jednak ze względu na brak wszystkich możliwych danych, niektóre wartości przyjęto w 
programie jako domyślne. Klasyfikacja pojazdów jest zgodna z podziałem przyjętym przez UN - 
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ECE (United Nations Economic Commission for Europe):  samochody osobowe,  samochody 
dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t), samochody ciężarowe, autobusy 
miejskie i autokary oraz motocykle i motorowery. Dodatkowo pojazdy podzielono ze względu 
na wiek, pojemność i technologię wykonania silnika. Technologia silników jest związana z 
latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie 
pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemność silnika (dla 
benzyn oraz dla oleju napędowego). Wykorzystano prognozy udziału pojazdów w ruchu (wg 
GDDKiA). 

VI.3.3.2 Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających wprowadzanych 

do powietrza na stan zanieczyszczenia powietrza 

VI.3.3.2.1 Metodyka modelowania 

Na stan jakości powietrza związany z pracą danego zakładu wpływają następujące czynniki: 

- rodzaj i ilość gazów i pyłów emitowanych przez zakład; 
- sposób wprowadzania substancji do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość 

i temperatura wylotu gazów); 
- warunki rozprzestrzeniania się substancji (róża wiatrów, temperatura powierza). 

Do obliczeń przyjęto w myśl art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska metodykę modelowania 
określoną jako referencyjna w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. Nr16, poz. 87). 

VI.3.3.2.2 Wymagany zakres obliczeń stężeń 

Wymagane obliczenia w zależności od zakresu: 

- skrócony zakres obliczeń : 
- obliczenia stężeń na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h od emitorów, 

- pełny zakres obliczeń: 
- obliczenia stężeń na poziomie terenu i na wysokości pobliskiej zabudowy w zasięgu do 10*h 

od emitorów, 
- obliczenia stężeń średniorocznych w zasięgu 10*h od emitorów. 

Skrócony zakres obliczeń występuje, gdy spełniony jest warunek  
ΣSmm ≤≤≤≤ 0,1×D1. 

gdzie: 
 Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 
 D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny 

W przeciwnym wypadku należy wykonać pełny zakres obliczeń. 

VI.3.3.2.3 Wymagany zakres obliczeń opadu pyłu 

Skrócony zakres obliczeń opadu pyłu ma miejsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące 
warunki (w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów): 

ΣEfe  ≤≤≤≤ 0,0667/n × Σhe
3,15 [mg/s], oraz 
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- roczna emisja pyłu ≤≤≤≤ 10 000 Mg, 
- emisja kadmu nie przekracza 0,005 % łącznej wartości emisji pyłu, 
- emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % łącznej wartości emisji pyłu. 

Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, to należy wykonać obliczenia opadu substancji 
pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych 
w celu sprawdzenia warunku: 

Op ≤≤≤≤ Dp - Rp 

gdzie:  
 Dp – wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 
 Rp – tło opadu substancji pyłowej 

Dla zakładu kryterium opadu pyłu przedstawia się następująco: 
Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     52,1 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14  < 52,1  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,442  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

VI.3.3.2.4 Szorstkość terenu 

Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu ma m.in. wpływ element topograficzny zwany 
aerodynamiczną szorstkością terenu. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (z0) 
uzależniony jest od typu pokrycia terenu oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól). 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego przyjęto dla pól 
uprawnych, równy z0 = 0,035 m 

VI.3.3.2.5 Zakres obliczeń, stężenia maksymalne i zasięg ich występowania.  

W poniższej tabeli zestawiono obliczone maksymalne stężenia w powietrzu jakie wystąpią 
w wyniku emisji, odległość ich występowania od emitora oraz wymagany zakres obliczeń. 

Tabela 15 Stężenia maksymalne i wymagany zakres obliczeń: 

Substancja Smm[µg/m3] 0.1*D1 µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci 

receptorów 

Ocena 

pył PM-10 3056 280 TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 625 350 TAK Smm > D1 

tlenki azotu jako NO2 94465 200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 97750 30000 TAK Smm > D1 

amoniak 998 400 TAK Smm > D1 

benzen 1133 30 TAK Smm > D1 

czterochloroetylen 0,3003 600 - Smm < 0.1*D1 

fenol 1,104 20 - Smm < 0.1*D1 

fluor 1,238 30 - Smm < 0.1*D1 

formaldehyd 0,000887 50 - Smm < 0.1*D1 

ksylen 58,5 100 TAK 0.1*D1< Smm <D1 
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kwas siarkowy (VI) 0,2671 200 - Smm < 0.1*D1 

chlorowodór 4,54 200 - Smm < 0.1*D1 

nikiel 0,0000323 0,23 - Smm < 0.1*D1 

ołów 2,190 5 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

toluen 9,34 100 - Smm < 0.1*D1 

metyloetyloketon 45,4 300 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory aromatyczne 15864 1000 TAK Smm > D1 

cynk i jego związki 0,001946 50 - Smm < 0.1*D1 

alkohol izobutylowy 0,0572 300 - Smm < 0.1*D1 

etylobenzen 22,53 500 - Smm < 0.1*D1 

kumen 0,0450 50 - Smm < 0.1*D1 

metyloizobutyloketon 29,70 50 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

mezytylen 0,2246 100 - Smm < 0.1*D1 

octan etylu 7,83 100 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 57969 3000 TAK Smm > D1 

W odległości do 30 × Xmm = 30 × 149,6 [m] = 4488 m obszary o zaostrzonych normach nie 

występują, dlatego nie wykonywano dodatkowych obliczeń dla zaostrzonych norm. 

W zasięgu 10 × h = 10 × 10 m = 100 m, nie występują budynki mieszkalne w tym również 

wyższe niż parterowe, więc nie jest wymagane wykonywanie obliczeń maksymalnych stężeń 

substancji w powietrzu powyżej poziomu terenu. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku 

nr 9. W dalszym toku przeprowadzono obliczenia pyłu zawieszonego w sieci receptorów. 

VI.3.3.2.6 Wyniki obliczeń 

Obliczenia stężeń 1 godzinnych, częstości przekroczeń oraz stężeń średniorocznych wykonano 
za pomocą programu „OPERAT-FB" dla Windows wersja 6.1.8/2012 w siatce receptorów na 
poziomie terenu 900x 700 m, co 20 m. Wartości stężeń, nie wykazują przekroczeń. Uzyskane 
maksymalne wyniki przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  

Nazwa zanieczyszczenia 
Maksym. częstość przekroczeń D1, % 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen - - - 0,00   <  0,2   

metyloetyloketon - - - 0,00   <  0,2   

pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2   

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2   

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2   

metyloizobutyloketon - - - 0,00   <  0,2   

amoniak - - - 0,00   <  0,2   

benzen - - - 0,00   <  0,2   

ołów - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory aromatyczne - - - 0,00   <  0,2   

węglowodory alifatyczne - - - 0,00   <  0,2   
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Nazwa zanieczyszczenia 
Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. 

ksylen      460        260       0        1,9211    < 9 

metyloetyloketon      460        260       0        1,4903    < 23,4 

pył PM-10      220        180       0        0,3817    < 20 

dwutlenek siarki      420        200       0        1,0779    < 16 

tlenki azotu jako NO2      220        180       0        5,7578    < 28 

tlenek węgla      380        200       0        3,2600  

metyloizobutyloketon      460        260       0        0,9748    < 3,42 

amoniak      380        260       0        0,1586    < 45 

benzen      380        200       0        0,0403    < 4,5 

ołów      380        200       0        0,0002    < 0,45 

węglowodory aromatyczne      380        200       0        0,5615    < 38,7 

węglowodory alifatyczne      440        260       0        2,8540    < 900 

Wszystkie wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. 

VI.3.3.2.7 Opad pyłu  

Nie zachodzi potrzeba obliczania opadu pyłu. 

VI.3.3.2.8 Graficzne przedstawienie wyników 

Graficznie za pomocą izolinii przedstawiono wyniki obliczeń (stężenia średnioroczne) w siatce 
obliczeniowej na poziome terenu w zasięgu 10*h od emitorów w załączniku 9 

VI.3.3.2.9 Wnioski  

Według art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 
prawny. Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja 
zanieczyszczeń z  instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani 
wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym 
obciążeniu pracy urządzeń. 

VI.3.4 Zagrożenie awarią przemysłową 

VI.3.4.1 Regulacje prawne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) w miejsce nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wprowadziła pojęcie 
awarii przemysłowej. Przy czym pod pojęciem awarii należy rozumieć zdarzenia np. pożar, 
eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 
ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58 poz. 535), zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 
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VI.3.4.2 Potencjalne awarie na terenie zakładu 

Źródła potencjalnych awarii: 

1. Zbiorniki na olej opałowy zakładowych kotłowni zlokalizowane w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
2. Magazyn farb, lakierów i rozcieńczalników – wydzielone pomieszczenie w części 
południowo-wschodniej budynku powlekania, wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów. Pomieszczenie wentylowane z użyciem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Magazyn substancji chemicznych używanych do fosforanowania – wydzielone 
pomieszczenie w części północno-zachodniej wyposażone w wanny do zbierania ewentualnych 
rozlewów.  
4. Procesy powlekania 
5. Procesy fosforanowania 

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia awarii na terenie zakładu należy: 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia i instalacje technologiczne; 

� dokonywać na bieżąco przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji technologicznych; 

VI.3.5 Szata roślinna 

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe 
rolnicze. Działki przeznaczone pod inwestycję są już zabudowane, lub utwardzone. 
Z uwagi na brak zadrzewień na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jej realizacja nie 
spowoduje ubytków w świecie roślinnym.  

VI.3.6 Fauna 

Na rozpatrywanym terenie poza ptactwem charakterystycznym dla obszarów zurbanizowanych, 
oraz nornicami i kretami, nie występują żadne cenne gatunki zwierząt. Na etapie 
funkcjonowania oddziaływanie Zakładu na faunę nie będzie miało miejsca. 

VI.3.7 Wpływ planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 

Teren inwestycja nie należy do obszarze europejskiej sieci Natura 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary ”Dolina Drwęcy” 
specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 4 km w linii 
prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

VI.3.8 Odpady 

Wytwarzanie odpadów  

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
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zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami jest objęty decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2009 r. znak ŚG.I.mc.760-1/42/08 
pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 28 stycznia 2018r. 
Decyzja określa między innymi dopuszczone do wytwarzania odpady niebezpieczne, miejsca ich 
tymczasowego magazynowania. Warunki pozwolenia nie uwzględniają stanu rzeczywistego tak 
pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. W wyniku działalności zakładu powstają 
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Całkowite wyeliminowanie wytwarzania odpadów jest niemożliwe. GOTEC sp. z o.o dla 
instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych 
procesów produkcyjnych:  

- przyjęcie surowców (dostawcy zewnętrzni)  
- odtłuszczanie  
- piaskowanie  
- fosforanowanie  
- pokrywanie  
- pakowanie i oznakowanie  
- wysyłka produktów  
- substancje pokrywające  

W każdej z tych procedur przywiązuje się wagę do utrzymania na poszczególnych odcinkach 
procesu produkcyjnego czystości i porządku. Poza tym istotną kwestią jest optymalizacja 
poszczególnych czynności pod kątem zużycia surowców np. ustalenie i ścisłe przestrzeganie 
uzyskania odpowiedniej grubości warstwy pokrywającej w powlekaniu elementów. Ponadto 
prowadzi się destylację zużytych rozpuszczalników przez co możliwe jest ponowne ich użycie w 
produkcji. W procesie fosforanowania celem zmniejszenia zawartości wody w szlamach zużytej 
kąpieli fosforanowo- wapniowo-cynkowej stosuje się prasy filtracyjne.  
W zakładzie nie prowadzi się odzysku żadnego z wytwarzanych odpadów. Gospodarowanie 
odpadami polega na ich selektywnym magazynowaniu i przekazywaniu podmiotom 
uprawnionym do ich odbioru i dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Wobec tego w 
interesie zakładu leży ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ponieważ powoduje 
zmniejszenie kosztów produkcji. 
Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
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na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Są to wypracowane praktyki postępowanie z odpadami stosowanymi przez Zakład 
i pozytywnie oceniane przez kontrole zewnętrzne np. WIOŚ. W związku z tym powinno się 
zapewnić: 

1. selektywne, bezpieczne dla środowiska magazynowanie, 
2. magazynowanie w pełnej izolacji  od środowiska ze względu na charakter odpadów, 
3. ostateczne odebranie przez uprawnionego odbiorcę, dającego gwarancje zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  

Oprócz rozwiązań technicznych zapewniających tymczasowe bezpieczne magazynowanie 
odpadów na terenie Zakładu, monitorowanie ich wytwarzania i postępowania z nimi wymuszają 
przepisy ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia ewidencji, kart przekazania oraz tworzenia 
zestawień zbiorczych. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami 
powinno znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia 
zintegrowanego.  

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  

Poniżej w tabeli zestawiono przewidywane rodzaje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
i miejsca ich powstawania oraz zalecany sposób magazynowania  

Tabela 17 Wytwarzane odpady niebezpieczne 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Źródło powstawania Sposób magazynowania 

Sole i roztwory 
zawierające metale 
ciężkie 

06 03 13* 
Zużyte kąpiele oparte na bazie kwasu 
heksafluorocyrkonowego używana do 
fosforanowania metali, zużyte kąpiele 
soli chromowych używane do 
rozjaśniania i utrwalania powłok. 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
cynkowania na bazie wodorotlenku 
sodu i tlenków cynku do 
fosforanowania cynkowego 
Zużyte alkaliczne kąpiele do 
niklowania na bazie wodorotlenku sodu 
siarczanu niklu  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Kwasy trawiące 11 01 05* Zużyte kwaśne roztworów nisko 
stężonych kwasów siarkowego, solnego 
azotowego używanych w aktywacji 
neutralizacji, rozjaśnianiu w procesach 
przygotowawczych.  

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową.  Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji odbiorcy uprawnionemu 
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Alkalia trawiące  11 01 07* Zużyte kąpiele alkalicznych roztworów 
używanych do odtłuszczania metali w 
procesie przygotowawczym przed 
fosforanowaniem lub\ i nałożeniem 
warstw metali ochronnych 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Osady i szlamy 
z fosforanowania  

11 01 08* Zużyta kąpiel fosforanowo –wapniowo-
cynkowa o odczynie kwaśnym oraz 
szlam z prasy filtracyjnej o odczynie 
kwaśnym pochodzące z procesu 
fosforanowania. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w 
paletopojemnikach w kontenerze 
wyposażonym w wannę 
wychwytową.  
 Po okresie magazynowania  
przekazywane do utylizacji odbiorcy 
uprawnionemu 

Opakowania zawie-
rające pozostałości 
substancji niebez-
piecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

15 01 10* Magazyn surowców.  W kontenerze w izolacji od 
środowiska  

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania, 
ubrania ochronne   

15 02 02* Przede wszystkim w czasie procesów 
odtłuszczania fosforanowania i 
powlekania. Maty filtracyjne  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Baterie i akumulatory 16 06 01* Używane w maszynach, urządzeniach i 
sprzęcie stanowiącym wyposażenie 
instalacji  

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Zużyte urządzenia 
zawierające niebez-
pieczne elementy 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
12 (źródła światła) 

16 02 13*  Wyposażenie rozbudowanych nowych 
hal i pomieszczeń produkcyjnych oraz 
pomieszczeń biurowych. 

W kontenerze lub big-bagach w 
izolacji od środowiska   

Szlamy zawierające 
substancje 
niebezpieczne z 
innego niż biolo-
giczne oczyszczanie 
ścieków 
przemysłowych. 

19 08 13* Wytrącane osady w czasie 
oczyszczania ścieków popłucznych z 
fosforanowania i linii cynkowo-
niklowej. Zawierają wodorotlenki 
glinu, żelaza, cynku, niklu, chromu, 
sole siarczanowe, azotowe i 
fosforanowe. 

W izolacji od środowiska. Zgodnie z 
dotychczasową procedurą odpady 
magazynowane są w paletopojemni-
kach w kontenerze wyposażonym w 
wannę wychwytową. Po okresie 
magazynowania  przekazywane do 
utylizacji uprawnionemu odbiorcy.   
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Tabela 18 przewidywane ilości wytwarzanych odpadów  

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów Mg/r 
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 06 03 13* 15 
Kwasy trawiące 11 01 05* 150 
Alkalia trawiące  11 01 07* 150 
Osady i szlamy z fosforanowania  11 01 08* 200 
Inne chlorwocoorganiczne rozpuszczalniki 
i mieszaniny rozpuszczalników  

14 06 02* 45 

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  14 06 03* 135  
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

15 01 10* 2 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
ubrania ochronne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach)   

15 02 02* 360 

Baterie i akumulatory  16 06 01* 0,005 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła 
światła) 

16 02 13*  0,45 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 
niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

19 08 13* 1250 

Również ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie ulegną wzrostowi. Są to 
odpady nie wymagające szczególnych zabezpieczeń dotyczących wyizolowania od środowiska. 
Dotychczas w Zakładzie były one magazynowane w sposób selektywny w wydzielonych 
miejscach.  

Tabela 19 Odpady inne niż niebezpieczne  

Rodzaj odpadu Kod Miejsce powstawania Ilość odpadów w Mg/r 

Odpady z odtłuszczania 
inne niż wymienione w 
11 01 13 

11 01 14 Zużyta kąpiel odtłuszczającą o 
odczynie alkalicznym używana 
w procesie fosforanowania. 

160 

Odpady z piłowania 
żelaza i jego stopów  

12 01 01  Wykańczanie produktów  25 

Cząstki i pyły żelaza 
oraz jego stopów 

12 01 02  Proces piaskowania (zużyty śrut 
metalowy) 

1000 

Opakowania z papieru i 
tektury   

15 01 01 Magazyn surowców i wyrobów  180 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

15 01 02  Magazyn surowców i wyrobów  90 

Opakowania z metali  15 01 04  Magazyn surowców i wyrobów  300 

Odpadowe tonery 
drukarskie  

16 02 16 Pomieszczenia biurowe  0,01 

Nieorganiczne odpady 
inne niż wymienione w 
16 03 03 i 16 03 80 

16 03 04  Linia produkcyjna – Partie 
produktów nieodpowiadające 
wymaganiom 

100 
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VI.3.9 Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

VI.3.10 Dobra materialne i dobra kultury 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia, nie występują 
obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym 
przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze. zm.). Analizowane przedsięwzięcie ze 
względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i 
kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne. 

VI.4 Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakład. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 

VII UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

VII.1 Uzasadnienie wyboru wariantu 

Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia kolejnym etapem decyzyjnym był wybór 
określonych rozwiązań technicznych. Przy szczegółowym wyborze urządzeń kierowano się 
zasadą minimalizowania ich energochłonności, zachowania wysokiej niezawodności oraz 
zastosowaniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. 
Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, kierowano się następującymi 
przesłankami: dogodna lokalizacja na terenie istniejącego zakładu, oddziaływanie 
przedsięwzięcia zostanie zamknięte w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 
W rozważaniach odstąpiono od wariantu II, Wariant, ten mimo iż teoretycznie umożliwia 
osiągnięcie podobnogo stopnia redukcji lotnych związków organicznych, charakteryzuje się 
mniejszą niezawodnością. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego wariantu. 
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VII.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i 

siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

VII.2.1.1 Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

VII.2.1.1.1 Etap budowy 

Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

VII.2.1.1.2 Etap eksploatacji 

Rozpatrując ten aspekt oddziaływania zakładu na środowisko należy podzielić je na dwie 
kategorie: 

� zagrożenie obsługi; 
� zagrożenia zdrowia osób trzecich (nie związanych z zakładem). 

Taki podział wynika z obowiązujących aktów prawnych regulujących całokształt zagadnień 
ochrony zdrowia i środowiska. Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, na które składają się głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od 
charakteru kontaktu z w/w związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne 
dotyczą dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami 
ochrony powietrza i zagrożenia ludności. 

VII.2.2 Wpływ inwestycji na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 
i powietrze 

W ramach inwestycji na terenie niezagospodarowanym, nie przewiduje się wycinki drzew czy 
krzewów. Zakład Gotec Polska Sp. z o.o. dba o otoczenie budynków, pobliskich terenów, na 
działkach należących do firmy sukcesywnie są sadzone rośliny. Obszar zakładu utrzymywany 
jest w czystości i porządku. Oddziaływanie na biocenozę lądową ograniczy się do terenu 
zakładu. Źródłem zagrożenia dla przyrody jest nie tylko bezpośrednie oddziaływanie, ale także 
oddziaływanie pośrednie, jak skażenie wód i gleby lub zanieczyszczenie powietrza. Dlatego 
całość działań minimalizujących wpływ człowieka na środowisko podejmowanych w innych 
obszarach powinna także uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony stanowisk roślin i zwierząt. 
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Przedsięwzięcie nie będzie miało również żadnego wpływu na utratę korzyści ekologicznych, 
jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk, ponieważ inwestycja dotyczy istniejącego 
terenu zakładu. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone 
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Spośród obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy”. Obszar ten oddalony jest o około 4,5 km w linii prostej od 
planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajdują się specjalne obszary ochrony 
siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 8km oraz obszar ”Dolina Drwęcy” - 
położony w odległości ok. 5 km. W odległości ok. 7,0 km położony jest specjalny obszar 
ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska” 

Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, 
na którym nie występują gatunki grzybów podlegających ochronie, nie występują obszary 
wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub 
leśne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Podsumowanie: 

Ze względu na tak znaczną odległość miejscowości Jastrzębie od obszarów chronionych, 

planowane przedsięwzięcie nie będzie w  oddziaływało na przyrodę tych obszarów. 

VII.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu  

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane na paletach i w specjalnych pojemnikach w granicach 
działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 
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VII.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy objęty 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków oraz dobra materialne 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede 
wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na niską emisję do środowiska substancji 
zanieczyszczających oraz dużą odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowi dla nich 
zagrożeń. Nie będą też zagrożone dobra materialne, z uwagi na niewielki, minimalny zasięg 
oddziaływania zamykający się w granicach władania terenem przez inwestora. Wszelkie 
przekształcenia odbywać się będą jedynie w ramach działek, do której Inwestor posiada tytuł 
prawny i nie będą oddziaływać na dobra materialne osób trzecich. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 

zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 

VIII OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

VIII.1  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody: 
• indukcyjno-opisową; 
• modelowania matematycznego; 
• analogii środowiskowych. 

Do oceny wpływu emisji z zakładu wykorzystano program komputerowy Pakiet OPERAT FB 
dla Windows Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującą metodyką. Algorytm OPERAT FB oparty jest na metodzie modelowania 
poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy to zarówno postaci danych meteorologicznych, 
metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń chwilowych, sposobu obliczania 
stężenia średniorocznego oraz częstości przekraczania D1 (poziomu dopuszczalnego lub 
wartości odniesienia). 
Przeprowadzone obliczenia uwzględniają metodykę referencyjną. Według tej metodyki, stężenie 
uśrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z tłem nie może przekraczać dopuszczalnego 
poziomu odniesienia w sposób bezwarunkowy, zaś stężenie 1-godzinne może być dowolnie duże 
ale nie może występować częściej niż przez 0,2% (0.274% dla SO2) czasu w roku. Jest to 
równoważne warunkowi, w którym percentyl 99,8 (99.726 dla SO2) stężenia nie może być 
większy od wartości odniesienia dla 1 godziny. 
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Model cyfrowy symulujący pole akustyczne generowane w wyniku działalności analizowanego 
zespołu źródeł hałasu sporządzono w oparciu o program komputerowy LEQ PROFESSIONAL 
(wersja 6.x.), którego opis i algorytm obliczeniowy zawiera instrukcja ITB nr 338/96 a w części 
dotyczącej wpływu otoczenia na rozchodzące się fale akustyczne, norma PN ISO 9613. 

VIII.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w art. 63 precyzuje, jakie oddziaływania na środowisko 
mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podczas eksploatacji instalacji po jej 
uruchomieniu, a wynikające z pracy instalacji, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji 
zanieczyszczeń i energii. W przypadku analizowanej instalacji - zakładu dotyczy to emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ścieków popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy 
urządzeń. 

a) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia.  

Na etapie budowy nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko - będą to oddziaływania 
typowe i nieuniknione ze względu na samą istotę procesu inwestycyjnego, jak lokalne 
przekształcenia powierzchni ziemi, nagromadzenie odpadów budowlanych i okresowe 
uciążliwości związane z transportem materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi.  

Tabela 20 Charakter potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia wynikających z jego istnienia  

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 

PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe                
2 Wody podziemne  x  x  x          
3 Jakość powietrza  x   x   x        
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
 x   x   x        

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz  x  x  x x x        
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie   x x  x  x        
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi   x             
12 Zatrudnienie             x   
13 Dobra materialne i kulturalne                

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

 x  x  x  x        

15 Powierzchnia ziemi  x  x  x  x        
16 Dobra materialne, zabytki                 

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne, O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  „ x „ - oddziaływanie występuje „  „  - brak oddziaływania 
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b) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska.  

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów środowiska. 

c) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.  

Tabela 21 Charakter potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wynikających z emisji 
zanieczyszczeń do środowiska   

Lp. Komponent Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ O K D OD NO L R Z NZ K D L R 
PRZYRODNICZE 

1 Wody powierzchniowe   x             
2 Wody podziemne        x        
3 Jakość powietrza          x    x  
4 Klimat lokalny                
5 Klimat akustyczny (hałas, 

wibracje) 
               

6 Gleby i powierzchnia ziemi  x   x   x        
7 Lasy                
8 Fauna, flora, krajobraz                
9 Przestrzenne i punktowe 

formy ochrony przyrody 
               

10 NZS – awarie                
SPOŁECZNO – GOSPODARCZE / ZDROWIE LUDZI 

11 Zdrowie ludzi                
12 Zatrudnienie              x  
13 Dobra materialne i 

kulturalne 
               

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

14 Ludzie, zwierzęta, rośliny, 
woda i powietrze 

  x  x           

15 Powierzchnia ziemi  x   x x  x        
16 Dobra materialne, zabytki 

kultury 
               

Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne,  
O – oddziaływanie pomijalnie małe,  
K – krótkotrwałe, D – długotrwałe,  OD – odwracalne, NO – nieodwracalne,  
L – lokalne, R – regionalne,  
 „ x „ - oddziaływanie występuje 
„  „  - brak oddziaływania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że inwestycja wpłynie w sposób nieznaczny na stan środowiska oraz zdrowie 

ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Wpływ przedsięwzięcia na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą w odniesieniu do 
jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał 
charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Obecny i przyszły sposób 
korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego nie jest narażony na 
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negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej 
wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości 
sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w związku z eksploatacją 
instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. Zarówno na etapie realizacji i 
eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie 
uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej. Wobec pozytywnego lub 
neutralnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne wymienione powyżej elementy 
środowiska nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

 

Rysunek 9 Widok na teren zakładu od strony południowej 

IX PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM NA CELE 
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Z punktu widzenia kontroli potencjalnego oddziaływania na środowisko działalności 
prowadzonej na terenie zakładu GOTEC POLSKA spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu, 
spełnienia wymogów obowiązujących przepisów oraz sposobach oceny wielkości emisji, 
proponuje się uznać za niezbędne prowadzenie monitoringu w zakresie: 

• ewidencjonowania ilości pobieranej wody z wodociągu gminnego, 
• ilości zużywanej energii elektrycznej, 
• ilości zużytych paliw, 
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• szczelności zbiorników, 
• stanu technicznego i szczelności kanalizacji sanitarnej  

• ewidencji ilościowej i jakościowej wytworzonych, magazynowanych, wywożonych 
i przekazywanych odpadów. Ewidencja winna obejmować sposoby gospodarowania 
odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Ewidencję 
wytwarzanych odpadów należy prowadzić w oparciu o dokumenty: 

- karty ewidencji odpadów, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, 
- karty przekazania odpadu 

• ilości i rodzaju wszystkich zdarzeń wpływających na normalne prowadzenie działalności, 
które mogą stworzyć zagrożenie środowiska. 

• proponuje się ewidencjonowanie wielkości emisji wszystkich substancji emitowanych 
z terenu zakładu w zakresie wymaganym do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
tj. według art. 287 Prawa ochrony środowiska. Do tej ewidencji należy zastosować wzory 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 816). 

Nie zachodzi potrzeba monitorowania wpływu instalacji na zasoby faunistyczno - florystyczne 
w miejscowości Jastrzębie. 
Zaproponowany w raporcie monitoring jest w pełni wystarczający dla analizowanego 

przedsięwzięcia. 

X PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

Z uwagi na specyfikę produkcji instalacja powlekania GOTEC Polska sp. z o.o w Jastrzębiu 
stosuje i wykorzystuje takie substancje jak rozpuszczalniki organiczne i nie ma możliwości 
zastąpienia ich innymi substancjami. Tym nie mniej zarówno ich ilość znajdująca się w 
Zakładzie oraz właściwie prowadzenie procesu produkcyjnego powoduje iż potencjalne 
zagrożenia są niewielkie. 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

Stosowanie nowoczesnych urządzeń, których praca jest bardziej niezawodna i energooszczędna 
jest podstawą planowanego zwiększenia wydajności instalacji. 

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

Planowana inwestycja, charakteryzuje się nowoczesnością oraz ekonomicznością, również w 
zakresie zużyć surowców i materiałów pomocniczych. Przewidziano taki obieg wody, który w 
maksymalny możliwy sposób ograniczy jej zużycie. 
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- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

W efekcie zastosowania planowanych rozwiązań nastąpi zwiększenie produkcji przy braku lub 
nieznacznym zwiększeniu ilości powstających odpadów. Ponadto dzięki zastosowaniu instalacji 
redukcji emisji lotnych związków organicznych będzie prowadzony w niej odzysk 
rozpuszczalników, które będą mogły być następnie zastosowane w innych instalacjach.  

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

Inwestycja charakteryzuje się niewielkim stopniem oddziaływania na środowisko naturalne. 
Hałas powodowany przez pracę instalacji nie wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej. Wielkość emisji do powietrza będzie w wysokim 
stopniu ograniczona poprzez zastosowanie instalacji do redukcji LZO, która jest głównym 
elementem planowanych inwestycji. 

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

Technologia która będzie zastosowana jest nowoczesna, zarówno w zakresie zastosowanych 
materiałów, jak i rozwiązań technicznych, tym niemniej została już powodzeniem zastosowana 
w Europie.  

- postęp naukowo-techniczny.  

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych stanowi instalację wyjątkowo 
nowoczesną, której szczegółowe rozwiązania techniczne są chronione patentami przed 
możliwością poznania przez konkurencję. W instalacji firmy AWS wykorzystane zostaną 
nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w wielu instalacjach w Niemczech i Austrii. 

Biorąc, zatem pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, iż realizowana inwestycja, spełnia 

wszelkie wymagania stawiane nowo uruchamianym instalacjom. 

XI  WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

XII ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
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obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem i realizacją 
przedsięwzięć - nowej inwestycji. Jest to związane z zapewnieniem akceptacji społeczeństwa dla 
planowanego przedsięwzięcia. W tym celu można wykorzystywać różne sposoby, np. informacje 
dostarczane podczas indywidualnych rozmów z sąsiadami, informacje przekazywane na piśmie. 
Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności od adresatów. 
Z informacją należy docierać do wszystkich mieszkańców. W sensie teoretycznym termin 
„społeczny udział w projekcie” oznacza proces, w którym społeczność lokalna aktywnie 
uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy i kształtu projektu, jego lokalizacji 
oraz ocenie wpływu na środowisko. Zakłada się więc, iż docelowo ostateczna decyzja o 
warunkach realizacji projektu powinna być wynikiem współpracy inwestora, władz 
samorządowych i społeczności lokalnej. Zakres udziału i forma zaangażowania społeczeństwa w 
dany projekt mogą być bardzo zróżnicowane. Sposób wyrażania opinii społeczeństwa na temat 
projektu często bywa spontaniczny, np. manifestacja przeciwników lub zwolenników projektu, 
petycja obywateli skierowana do władz różnego szczebla, listy protestacyjne w sprawie budowy 
określonej inwestycji etc. Zasięganie opinii społeczeństwa ma na celu wymianę zdań „bez 
skutków prawnych”. Zasadniczym powodem przeprowadzania konsultacji społecznych jest 
zagwarantowanie „otwartości” procesu decyzyjnego i zaangażowanie w ten proces obywateli. 
Począwszy od dyskusji nad celowością powstania inwestycji, poprzez omówienie i wybór 
jednego z wariantów projektu, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji administracyjnej, 
istnieje wiele różnorodnych metod i technik (formalnych i nieformalnych) na zagwarantowanie 
udziału mieszkańców w projekcie. Celem nadrzędnym jest zrealizowanie inwestycji 
odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej. 

Konstruktywny dialog z opinią publiczną wymaga podjęcia następujących działań: 
• dostarczenia wyczerpującej informacji zainteresowanym osobom i grupom społecznym,  
• stworzenia praktycznych możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi,  
• zasięgania opinii społecznych przy pomocy badań sondażowych, 
• wyjaśniania deklarowanych obaw i zgłaszanych wątpliwości, 
• ujawnienia faktycznych zagrożeń związanych z inwestycją, 
• uwzględniania zgłaszanych propozycji i rozwiązań. 
W sensie praktycznym konsultowanie oznacza umiejętne wykorzystanie narzędzi komunikacji 
społecznej w celu uzyskania zrozumienia i akceptacji dla podejmowanych przez organy 
samorządowe decyzji. Jednym ze sposobów przekonywania mogłoby być udowodnienie na 
przykładach już działających obiektów, że ich uciążliwość nie jest tak duża, jak to sobie ludzie 
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wyobrażają. Jakiegokolwiek ryzyka nie da się wyeliminować, ale trzeba mieć zawsze na uwadze 
jego minimalizację. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

XIII  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Realizowane zadanie nie będzie dotyczyło najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, 
czy regionie kujawsko-pomorskim. Inwestycja położona jest poza granicami istniejącego 
obszaru Natura 2000, planowanych obszarów zarówno tworzonych dla ochrony ptaków, jak 
i ochrony siedlisk, rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego, użytku ekologicznego, zespołu 
przyrodniczo- krajobrazowego, czy w pobliżu pomników przyrody. 

Inwestycja polegająca na rozbudowie instalacji należącej do GOTEC POLSKA spółka z o. o., 
Zakład w Jastrzębiu gmina Bartniczka będzie oddalona o. ok. 3,8 km od specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk ”Dolina Drwęcy” oraz o około 4 km w linii prostej od obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” W dalszej odległości znajduje się specjalny obszar 
ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W odległości 
ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w odległości 
13,6 km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Nie będzie wywierać wpływu na ochronę ptaków, nie pogorszy istniejącego środowiska ich 
bytowania i rozrodu. Nie jest to rodzaj inwestycji wymieniony w zagrożeniach Standardowego 
Formularza Danych dla tego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do naruszenia dobrego stanu ekologicznego doliny 
i nie wpłynie na pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których 
ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. 

Dlatego też, ze względu na lokalizację zakładu do poza obszarem Natura 2000, a także poza 
cennymi przyrodniczo okazami przyrody nie przewiduje się działań kompensacyjnych. 
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XIVPOZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 , poz. 1055) instalacja do 
powierzchniowej obróbki substancji wymaga pozwolenia zintegrowanego (ust. 2 pkt. 6, ppkt 9). 
Na prowadzenie instalacji – zakład posiada pozwolenie zintegrowane udzielone przez Wojewodę 
Kujawsko – Pomorskiego decyzją z dnia 25.10.2006 r. znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06 
zmienione decyzją znak ŚG.I.ak.760-1/25/09, z terminem ważności do dnia 31 października 
2016 roku. Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu 
aktualnego pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej 
instalacji winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

XV TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przyjęcie wskaźników literaturowych do teoretycznej oceny wpływu  na czystość powietrza jest 
pewnym założeniem upraszczającym, którego zasadność mogą tylko zweryfikować badania 
czystości powietrza. Przyjęcie do oceny wpływu instalacji na środowisko pewnych modeli 
matematycznych wprowadza dalsze uproszczenia, co odbija się na dokładności wyników. 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 
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XVI STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawa i przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. Zakład w Jastrzębiu 
wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych”, sporządzony na 
etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji do powierzchniowej obróbki produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton 
rocznie, budowę linii fosforanowania detali aluminiowych, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz budowę instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi 
Jastrzębie na działkach nr: 241/1, 241/6, 241/10, 241/11, 241/3, 241/5, 241/8, 241/9, 238/26, 
238/27, 238/28, 238/30 tuż przy drodze powiatowej Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Cel i zakres opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany został 
zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i obejmuje: 

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z rozbudowy 
i przyszłego funkcjonowania Zakładu. 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Jastrzębie to duża typowo rolnicza wieś licząca ponad 600 mieszkańców. Gotec stanowi 
największego pracodawcę na jej terenie przyczyniając się do ograniczania bezrobocia.  

Jastrzębie jest skanalizowane oraz zwodociągowane. Posiada dobrą komunikację z siecią dróg 
gminnych i powiatowych. Zabudowania GOTEC POLSKA Sp. z o.o położone są w obszarze 
peryferyjnym Jastrzębia. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotem działalności GOTEC Polska sp. z o.o jest nakładanie powłok na metalowe 
elementy przy użyciu rozpuszczalników organicznych, co stanowi jeden z etapów 
produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu w Jastrzębiu 
dostarczane są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - 
instalację składającą się z procesów: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. 
Ciąg technologiczny podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są 
zautomatyzowane i sterowane komputerowo. 

Stan projektowany 

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu polegać będzie na 
zwiększeniu parku maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do 
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fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych w celu dotrzymania 
obowiązujących standardów emisyjnych.  

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa części fosforanowanych 
wyniesie ok. 4 000 Mg. natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około 12 000 Mg 
w ciągu roku. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całą dobę. 

Docelowo planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób. 

Powstanie hala produkcyjna budynek parterowy, posadowiony na ławach fundamentowych. 
Wymiary wewnętrzne budynku wyniosą: - szerokość 18 m, długość 35 m, wysokość 5,5 m. 
Ściany będą wykonane z pustaków z izolacją zewnętrzną, dach pokryty zostanie blachą. 

Opis technologii planowanej do zastosowania 

Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

Proces obróbki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali – elementów z 
metali lub tworzyw sztucznych - powłoką o odpowiedniej grubości. Planowana rozbudowa 
instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych polegać będzie na zastosowaniu nowych nowocześniejszych automatów 
lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz 
zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np. skrócenie czasu zmiany 
zabudowy, przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się zwiększenie zużycia 
rozpuszczalników organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok. 
 
Projektowana linia fosforanowania: 

Na linii fosforanowania detali aluminiowych detale będą odważane i wsypywane do bębnów. 
Każdy detal będzie nadzorowany komputerowo. Na detalach aluminiowych i na detalach 
wulkanizowanych  tworzona będzie właściwa powłoka z fosforanu cynkowo-wapniowego 
(odczyn kwaśny) lub proces fosforanowania cynkowego (bez wcześniejszej aktywacji). Procesy 
te prowadzone będą zgodnie z przyjętą technologią. Po procesie fosforanowania detale będą 
płukane w płuczkach kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki 
fosforanowej następuje podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym 
obiegiem gorącego powietrza w odpowiednio dobranym czasie.  
 

Projektowana instalacja cynkowo-niklowa 

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą antykorozyjną. 
Wydajność maksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m2/3 zmiany. Powłoki stopowe cynk-
nikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, które w określonym 
środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny niż potencjał 
chronionego metalu. Oznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności elektrolitu nie 
następuje niszczenie metalu podłoża, lecz samej powłoki galwanicznej. 
 
Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest 
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alkalicznym elektrolitem do osadzania stopu cynk-nikiel z zawartością niklu 12-15%. Podczas 
procesu wykorzystywane będą wanny o łącznej objętości 32,65 m3. 

Instalacja do redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

W ramach planowanej inwestycji istniejące emisje z poszczególnych urządzeń technologicznych 
zostaną skolektorowane i skierowane za pomocą wentylatora do instalacji firmy AWS. Tam 
zanieczyszczone gazy będą przepływać przez film cieczy absorpcyjnej, w którym będą się 
absorbowały lotne związki organiczne. Ich stężenie w powietrzu będzie się zmniejszać w trakcie 
przepływania przez kolejne stopnie urządzenia. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać 
przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza i po osiągnieciu odpowiedniego nasycenia 
będzie regenerowana. Desorpcja odbywać się będzie niezależnie od normalnej pracy instalcji. 
Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji 
redukcji LZO, natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją.  
 
Zużycia 

Zaopatrzenie w wodę: 

W związku z rozwojem zakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Gotec Polska Sp. z o.o 
zamierza nadal pobierać wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia 
presja na zasoby środowiska w tym wypadku zasoby wód podziemnych. Wzrost zużycia wody 
dotyczy celów bytowych załogi oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii 
cynkowo-niklowej. Będzie to woda surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu, 
zdemineralizowana.  
 
Zasilanie energią elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2011 wyniosło: 4 927 786 Kw/h 

Zużycie surowców i materiałów: 

Zużycie środków łączących w roku 2011 wyniosło 349,1 Mg, natomiast zużycie 
rozpuszczalników wyniosło 266,532 Mg.  

Masa fosforanowanych części w roku 2010 wyniosła 3 121 281[kg]. Natomiast masa pokrytych 
części wyniosła 9 363 843[kg]. 

Docelowo planowany jest ponad trzykrotny wzrost zużycia surowców i materiałów. 

Drogi i place 

Projektowana inwestycja nie obejmuje budowy drogi dojazdowej do Gotec Polska Sp. z o.o. 
Drogi dojazdowe już istnieją, nie przewiduje się także budowy nowych terenów utwardzonych, 
jedynie w miejsce części utwardzonego placu powstanie hala. 

Obsługa komunikacyjna 

Wjazd na teren zakładu od strony drogi wojewódzkiej nr 544, a następnie drogą powiatową 
1830 C: Stare Świerczyny - Jastrzębie. 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie w zakładzie ulegnie zwiększeniu do 525 osób.  
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Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Położenie geograficzne 

Obszar gminy Bartniczka leży w północno- wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego i  wschodniej części powiatu brodnickiego. W wewnętrznym podziale 
administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Bartniczka jest jedną 
z 9 gmin powiatu brodnickiego. 

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś Jastrzębie położona jest w granicach mezoregionu 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Zasadniczym elementem rzeźby terenu rejonu wsi Jastrzębie jest 
wysoczyzna morenowa wznosząca się na wysokość około 130-140 m n.p.m. Wysoczyznę 
tworzy płaska równina morenowa, o wysokościach względnych do 2 m. Powierzchnię 
wysoczyzny budują utwory piaszczysto-gliniaste z głazikami podścielone gliną morenową. Są to 
utwory słabo przepuszczalne. Zakład położony jest na wysokości 140÷141,5 m n.p.m, a dna ww. 
rynien na wysokości nawet poniżej 130 m n.p.m.  

Geologia 

W obrębie wysoczyzny, gdzie zlokalizowany jest Zakład, bezpośrednio pod warstwą gleby, 
względnie 2–3 m warstwą piasków gliniastych zalega różnowiekowy kompleks glin 
piaszczystych i pylastych, rozdzielonych utworami akumulacji wodnolodowcowej względnie 
osadami zastoiskowymi.  

Hydrogeologia 

Na podstawie analizy dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej na dokumentowanym 
terenie strop użytkowej warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 26,0 do 45m ppt. 
Warstwa ta osiąga miąższość od 3 do 7m. Wodonośne są tutaj piaski drobnoziarniste i 
średnioziarniste lokalnie z domieszką otoczaków i żwiru. Zwierciadło wody ma charakter 
napięty  i stabilizowało się na rzędnej 132,5 – 113,5 m npm co odpowiada głębokości 2,6-26,6 m 
ppt. Średnie wartości współczynnika filtracji w obrębie utworów plejstocenu (w zależności od 
lokalnego wykształcenia litologicznego), kształtują się w przedziale wartości k = 
0,00010¸0,00035 m/s. Wydajności eksploatacyjne podczas pompowań pomiarowych wahały się 
w granicach Q=2-12m3/h przy depresji s=5-18m i wydajności jednostkowej=0,15-2,4 m3/h/m. 

Hydrografia 

Według podziału geomorfologicznego dokumentowany teren położony jest w zachodniej części 
wysoczyzny morenowej, która według podziału fizyczno-geograficznego (J. Kondracki) 
określana jest mianem Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14). Wysoczyzna otaczająca 
dokumentowany teren ograniczona jest od strony północno-zachodniej głęboko wcinającą się w 
jej poziom Doliną Drwęcy. W kierunku wschodnim granice obszaru wysoczyznowego wyznacza 
sandrowa Równina Urszulewska. 

Ze względu na występujące od powierzchni terenu osady słabo przepuszczalne na 
dokumentowanym  terenie występują nieliczne cieki powierzchniowe. Lokalną bazę drenażu 
stanowi niewielki ciek przepływający równoleżnikowo na północ od Jastrzebia spływający w 
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kierunku wschodnim i zasilający dopływ z Nowych Świerczyn uchodzący do rzeki Pissy.  

Gleby 

W rejonie Zakładu występują gleby brunatne i płowe rozmieszczone na przeważającej części 
gminy. Są to gleby należące do II i IV klasy bonitacyjnej. Pozostałe obszary zdominowane są 
przez grunty słabsze – klasy V i VI – o niewielkiej przydatności dla rolnictwa. Są to głównie 
gleby bielicoziemne. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Hydrograficznie analizowany teren leży w dorzeczu rzeki Drwęcy, a szczegółowiej w zlewni 
Brynicy i jej lewobocznego dopływu rzeki Pisy. Pisa, rzeka o długości około 23 km, płynie w 
odległości około 2 km na wschód od Zakładu. W odległości 250 - 500 m na zachód i na północ 
od Zakładu płynie lewoboczny dopływ Pisy. Zachodnim skrajem rejonu lokalizacji zakładu 
przebiega dział wodny V rzędu. Tereny wokół zakładu są zmeliorowane. 

Świat roślinny i zwierzęcy 

Na działkach przewidzianych pod inwestycję oraz na terenach sąsiednich nie występują gatunki 
roślin ani zwierząt znajdujące się na listach ważnych dla ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. 
Na tym terenie występują przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów 
rolnych. Występują rośliny pospolite, synantropijne i typowe rolnicze. 

Na terenie miejscowości, w której grunty są intensywnie użytkowane rolniczo, brak jest 
drzewostanów leśnych i śródpolnych zadrzewień, dlatego nie znajdujemy różnorodności 
faunistycznej. Z gatunków chronionych - zagrożonych, nie gnieżdżą się tutaj w zasadzie żadne, 
oprócz jaskółek, czy wróblowatych, popularnie występujących.  
 
Obszary Natura 2000 

Na terenie miejscowości Jastrzębie nie wyznaczono rezerwatów i pomników przyrody  
Spośród obszarów europejskiej sieci Natura 2000 najbliżej planowanej inwestycji są obszary 
”Dolina Drwęcy” specjalny obszar ochrony siedlisk - położony w odległości ok. 3,8 km. oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy” - obszar ten oddalony jest o około 
4 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. W dalszej odległości znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk ”Ostoja Brodnicka” położona w odległości ok. 7,4km. W 
odległości ok. 7,1 km położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska”, w 
odległości 13,6km znajduje się obszar „Mszar Płociczno” . 

Spośród innych form ochrony przyrody w znacznej odległości od inwestycji występują 
następujące obszary podlegające ochronie: 

Brodnicki Park Krajobrazowy – w odległości 11 km od inwestycji i Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy  to największy w województwie kujawsko – pomorskim obszar 
chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 848 ha. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia obszary 
NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody 
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan 
zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich. 
 

Opis analizowanych wariantów 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem wypracowanym w wyniku analizy 
możliwości technicznych i finansowych przeprowadzonych na etapie planowania 
przedsięwzięcia. Wariant ten został opisany w rozdziale II.2. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie planowania zwiększenia produkcji instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z .o.o. 
Zakład w Jastrzębiu przeanalizowano możliwość wariantowego wykorzystania innych urządzeń 
do redukcji emisji lotnych związków organicznych. Za racjonalny wariant alternatywny należy 
uznać budowę instalacji wykorzystującej katalityczne dopalanie, czyli zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

W efekcie wybrano wariant pierwszy. W świetle przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, 
że, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę – jest jednocześnie wariantem 
najkorzystniejszym dla środowiska. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko  

Środowisko abiotyczne 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko abiotyczne będzie miało miejsce 
głównie na etapie inwestycyjnym. Ze względu na to, że instalacje będą zlokalizowane na 
przekształconym już wcześniej terenie należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. nie wystąpi 
znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko abiotyczne. 

Szata roślinna 

W otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Na tym terenie nie występują objęte 
ochroną prawną gatunki roślin. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie 
zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. Obszar zajmowany przez zakład to przede 
wszystkim tereny utwardzone (drogi i place wewnętrzne-manewrowe), podczas realizacji 
inwestycji nie będzie konieczności wycinki zieleni w tym drzew. 

Fauna 

Na obszarze należącym do Gotec Polska Sp. z o.o. ani przyległych nie występują gatunki 
zwierząt cennych przyrodniczo, podlegających ochronie. Można jednak spotkać gatunków 
łatwo podlegające synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych. 

Odpady 

Powstawanie odpadów w GOTEC POLSKA Sp. z o.o Zakład w Jastrzębiu związane jest 
z następującymi procesami technologicznymi: odtłuszczaniem, piaskowaniem, fosforanowaniem 
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i powlekaniem detali. Ponadto wytwarzanie odpadów wiąże się z działalnością wspomagającą 
zasadniczy ciąg produkcyjny tj. gospodarką osadową modułowej oczyszczalni ścieków, 
gospodarką ściekową, pakowaniem produktów, powstawaniem odpadów o charakterze 
komunalnym.  

W zakładzie nie są wytwarzane odpady w związku z użytkowaniem środków transportu (oleje 
silnikowe, płyny hamulcowe i technologiczne, akumulatory itp.) Zakład zleca obsługę pojazdów 
(konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej. Z tego 
względu Spółka nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.  

Zakład prowadzi odzysk zużytego rozpuszczalnika metyloetyloketonu w drodze destylacji. 
W większości odpady są magazynowane w określonym miejscu, w przyjęty w zakładzie sposób. 
Następnie są przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego nimi gospodarowania.  

Rozwój Gotec Polska Sp. z o. o pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powlekania 
metali nie spowoduje wzrostu przede wszystkim wytwarzania odpadów. Natomiast stosowanie 
na liniach fosforanowania i linii cynkowo-niklowej procesów przygotowawczych jak: 
odtłuszczanie, trawienie, utrwalanie, pasywacja, rozjaśnianie oraz procesów zasadniczych tj. 
fosforanowania i nakładania powłok metalicznych będzie się wiązało z powstawaniem zużytych 
kąpieli kwaśnych i alkalicznych, kąpieli chromowych, zużytych wodnych roztworów soli, 
zużytych nisko stężonych roztworów kwaśnych i zasadowych. Powstaną także w wyniku 
procesów oczyszczania ścieków popłucznych odpadowe osady ściekowe.  

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi 
powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie 
procedurami. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami powinno 
znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.  

Zdrowie ludzi 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi nie będzie miało miejsca. 
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie podlegają 
normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

Gospodarka ściekowa 

W związku z rozbudową Zakładu będą powstawały ścieki bytowe, ścieki popłuczne z procesów 
fosforanowania i  linii cynkowo-cynkowej,  ścieki po uzdatnianiu ( demineralizacji)  wody oraz 
ścieki opadowe.  

Oddziaływania akustyczne do środowiska 

Źródłem hałasu emitowanego z terenu przedmiotowego obiektu do środowiska jest praca 
maszyn, urządzeń oraz wentylatorów powodująca emisję energii akustycznej do otoczenia. 
Planowane inwestycje wiążą się z powstaniem jednego dodatkowego źródła hałasu – budynku 
instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych. 
Ocena klimatu akustycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż inwestycja nie 
spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.  
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Prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

Podczas budowy zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia 
pochodzące z: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, terenów składowych, 
prowadzenia robot ziemnych, przewozu i składowania materiałów budowlanych. 
Obecnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji w Zakładzie jest proces 
powlekania metalowych części środkiem łączącym. Emisja lotnych związków organicznych 
zawartych w medium powlekającym i rozpuszczalnikach odbywa się podczas procesu 
powlekania. Proces powlekania realizowany jest w automatach do powlekania i w kabinach 
malowania ręcznego. Następnie elementy są przez suszone. Każdy automat oraz suszarka są 
wentylowane w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska pracy, a odgazy 
odprowadzane są bez oczyszczania do atmosfery poprzez 39 emitorów 
Po zrealizowaniu planowanych zamierzeń emisja z procesu powlekania zostanie skolektorowana 
i podana oczyszczeniu w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych, budowa 
której stanowi główny cel planowanych inwestycji. 
W efekcie zgodnie z gwarancjami dostawcy urządzenia emitowany będzie strumień gazów 
zawierający nie więcej niż 50 mg C/m³. 
Analiza obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, emisja zanieczyszczeń 
z instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska ani wartości odniesienia 
substancji w powietrzu poza terenem własności, nawet przy maksymalnym obciążeniu pracy 
urządzeń. 

Zagrożenie awarią przemysłową 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zakład w Jastrzębiu nie kwalifikuje się do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej. 

Krajobraz 

Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe występują w znacznych 
odległościach od analizowanej lokalizacji i związane są z północnymi obszarami Gminy 
Bartniczka. Ustawowymi formami ochrony przyrody są objęte Górznieńsko –Lidzbarski Park 
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Tam też zlokalizowany jest 
„Rezerwat Przyrody rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”.  

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega znajdujący się we wschodnim sąsiedztwie cmentarz z 
rosnącym tam starodrzewem. Wokół obiektu wyznaczono 50 m strefę ochronną. Ochronie 
podlega również ciąg szpalerowy drzew wzdłuż drogi Jastrzębie – Nowe Świerczyny.  

Dobra materialne i dobra kultury 

Analizowane przedsięwzięcie ze względu na brak znaczących emisji do środowiska oraz dużą 
odległość obiektów zabytkowych i kultury nie stanowią dla nich zagrożeń. Nie będą też 
zagrożone dobra materialne. 

Etap likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się zakończenia pracy zakładu. W przypadku zakończenia 
eksploatacji instalacji, wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) oraz przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 ze zm.) 
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Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 
Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu i jej 
lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
rozciągają się pola uprawne, łąki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 
odległości ok. 150 m na południowy- wschód od przedsięwzięcia. Dalsze zabudowania 
zlokalizowane są w odległości ponad 150 m od granic terenu zakładu. 

Etap budowy 
Na terenie prowadzenia inwestycji składowane będą odpady, pracujące maszyny i sprzęt 
budowlany będą źródłem wibracji i podwyższonego hałasu, a także w związku z ich pracą 
zwiększy się zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Zmiany te będą miały wpływ na 
samopoczucie osób chwilowo przebywających w pobliżu realizowanej inwestycji. 
Należy jednak zauważyć, iż większość z tych zmian ma charakter przejściowy i po zakończeniu 
budowy zostaną one usunięte (tymczasowe magazyny, liczne odpady). Po zakończeniu 
planowanych robót teren zostanie uporządkowany. 

Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie zakładu powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, na które składają się 
głównie substancje takie jak toluen i ksylen. W zależności od charakteru kontaktu z w/w 
związkami i stopnia narażenia wyróżnia się dwa rodzaje stężeń. Jedne dotyczą dopuszczalnych 
stężeń w miejscu pracy, drugie natomiast związane są z warunkami ochrony powietrza i 
zagrożenia ludności. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi. 

Inwestycja jest neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogólne warunki użytkowania terenu działek inwestycyjnych nie ulegną zasadniczej zmianie. 
Obecnie na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się już zakład Gotec Sp z o.o. 

Etap budowy będzie przebiegał na terenie działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Materiały budowlane będą magazynowane w granicach działki stanowiącej własność Inwestora. 

Prowadzenie prac budowlanych spowoduje czasowe wyłączenie przedmiotowego terenu z 
normalnego użytkowania. W fazie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zakres niezbędnych 
do przeprowadzenia prac budowlanych, teren będzie wykorzystany wyłącznie pod inwestycję. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwą 
organizację prowadzenia robót i rzetelne wykonawstwo.  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany, materiały odpadowe 
zostaną zagospodarowane lub wywiezione na składowisko odpadów. Ziemia z wykopów 
zostanie rozplanowana i wykorzystana na własnym terenie. 

W omawianym przypadku nie zajdzie znaczna różnica w strukturze krajobrazu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy. 

W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 
oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. 
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W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje utraty walorów zabytków i nie 
zmniejszy zasobów archeologicznych gminy Bartniczka. 
 

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko  

W przypadku analizowanej instalacji dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków 
popłucznych oraz hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. 

Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia 

Teren objęty planowaną inwestycją obejmuje obszary zabudowy wiejskiej. Jakość oraz zdolność 
do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana. 
Obecny i przyszły sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru wiejskiego 
nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie spowoduje 
dodatkowej wycinki zieleni, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje 
pogorszenia jakości sanitarnej powietrza. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrza w 
związku z eksploatacją instalacji wystąpi w granicach władania terenem przez Inwestora. 
Zarówno na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni 
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony 
do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny.  

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
Spółka z o. o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba 
wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. 

 
Porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej, 
- postęp naukowo-techniczny.  
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji dot. rozbudowy zakładu produkcji GOTEC POLSKA 
spółka z o.o., Zakład w Jastrzębiu - pod względem prawnym nie zachodzi potrzeba wyznaczenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zmian.), ponieważ 
powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są zagrożenia 
interesów osób trzecich, a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.  

Przyczyny protestów w praktyce opierają się na osobistych obawach poszczególnych ludzi przed 
pogorszeniem się warunków życia i zmniejszeniem wartości ich majątku. 

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska dają każdemu obywatelowi, bez względu na 
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zapewniają również udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na prawie składania uwag i wniosków. Współpraca ze społeczeństwem jest jednym 
z ważnych elementów nowocześnie rozumianej ochrony środowiska. 

Problem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, winien być 
rozpatrzony w trakcie prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, mając na uwadze wymagania 
zawarte w działach V i VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wpływ na pozostałe elementy środowiska  

Przewidziana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie rolniczym i jej lokalizacja nie 
narusza praw osób trzecich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji rozciągają się 
pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m na 
południowy- wschód od planowanej inwestycji. 
 

Pozwolenie zintegrowane 

Rozbudowa instalacji - wymaga zmiany posiadanego przez właścicieli zakładu aktualnego 
pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej instalacji 
winna być dokonana na 30 dni przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanych instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport 

Istotnym utrudnieniem w oszacowaniu wpływu źródeł emisji na czystość powietrza jest brak 
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wskaźników liczbowych dotyczących przemieszczenia się warstw powietrza w strefie 
przyziemnej. Także programy komputerowe analizujące wpływ źródeł hałasu wymagają 
przyjęcia pewnych danych wyjściowych (np. hałas generowany przez zwierzęta) nieraz trudnych 
do rzeczywistej oceny. Przyjęcie założeń upraszczających daje wyniki obliczeń będące tylko 
pewnym przybliżeniem stanu faktycznego. Pomimo to, zastosowane modele matematyczne dają 
obraz wpływu analizowanej inwestycji w formie dającej się porównywać z istniejącymi 
normami. 

 

 


