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Bartniczka, dniaŻ4 styczria Ż0I3t

DECYZJA

Na podstawie art. 7l ust. 2 pkt l, art. 75 ust. 1, pkt 4 oruz aft. 82 ustawy z dnia
3 puździetnika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, uóziale
społeczeństwa w ochronie środowiska orv o ocenach oddziaĘwania na środowisko
(Dz U z 2}a8r. Nr 199, poz. I2Ż7 z p6źn. zm.), w mviązku z uI. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' U. z2000r. Nr 98, poz. l07l
z późn. Ęm ), p9 rozpatrzeniu wniosku GOTEC PoLsKA Sp. z o.o., Komorniki, ul. Polna 7,

55-300 Sroda Sląska i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko

ustalam
środowiskowe uwerunkowania dla przedsięwzięcia: ,,Rozbudowa instalacji należącej do

GOTEC Polska Sp. z o. o. ZaHadw Jastrzębiuwrz z budową instalacji do redukcji emisji
lotnyc h mviązków or gani cznych'' i j ed no cze śni e :

l. określarn:

1. Rodzaj i miejsce realizacii przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę instalacji należącq do GOTEC Polska
Sp' z o.o' Zakład w Jastrzębiu. Zamierzona rozbudowa polegaÓ będzie na młiększeniu parku
maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali
aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej oraz budowie instalacji do redukcji
emisji lotnych związkow organicznych w celu dotrzymania obowiąĄących standardow
emisyjnych. Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zakładzie masa częśei
fosforanowanych wyniesie ok. 4 000 Mg, natomiast masa pokrytych cąsci wynosić berdzie

około 1Ż 000 Mg w ciągu roku. w ramach planowanej inwestycji powstanie hala
produkcyjna - budynek parterowy, posadowiony n& ławach fundamentowych' Wymiary
wgłrnętrzne budynku w1miosą: szerokośc 18 ą dfugość 35 m, wysokośc 5'5 m.

Planowana inwestycja zlokalizowanabędziew północno-zachodniej części wsi Jastrzębie,
gm. Bartniczką na działkach nr: Ż41ll, 24116, Ż4|ll0, Ż4llLl,24Ll3,24115, z41l8, Ż4119,

żssfza,238/Ż8, Ż38Ba, przy dtadze powiatowej Stare Świer ęzyny _ Jastrzębie.

2. Warunki wykorzystania tergnu w fazie realizacji i eksploatacil ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenótłl sąsiednich:

a) postępowanie z urobkiem _ nadmiar ziemi powinien byc wykorzyŚ.any gospadarczo
w miejscach połozonych blisko terenu budowy. Wykopy pod budowę naleŻy prawadzió
w taki sposób, aby zd.}ąć wierzchnią warstwę urodzajną gleby i odłażyć na pryzmę,
a następnie wykorzystac przy rekultywacji gruntów po zakończeniu budowy oraz
vządzenia terenów zielonych;



b) w przypadku natrafienia na stanowiska archeologiczne, naleĄ je ztbezpieczyć, aby nie
' 

uległy uszkodzeniu - o zaistniał'ej sytuacji powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków; 
'ii in-",osfrrnłi ułlnrlqó ."rwłenznie Śnf monitorowaćc) podczas realizacj\ inwestycji uirywać wyłącznie sprawnego sprzętu

ewentualne wycióki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii;

d) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej;

ej wody opudo*. i roztopowe odprowadzać,takjakdotychczas do rowu melioracyjnego;

g *.i"t i przemysłowe 
_odprowadzać 

do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim' 
p o dczy szcreni, w za*adow ej oczy szczalni ścieków technologi czny ch;

g) podczas realizacji inwestycji należy wyznaczyć odpowiednie miejsca do tymczasowego

gromadzenia powstających odpadów;
tr; iv trat<cie eksi1oata'ji_'-"*o pówstałe odpady niebezpieozne _ 11 01 07* - alkalia trawtące,

magazyno*uŁ w iojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych

zawattych w odpadach, vmieszczonych w wannach wychwytujący9h, o pojemności

umożliwiającej przechwycenie cĄch ich zawartości w przypadku wycieku;

i) odpady, o któ.ycł' mowa wyżej należy przekazywać do unieszkodliwiania wyłącznie

uprawnionym odbiorcom;

1; uliąztiwość inwestycji nie moze wykraczać poza teren władania orźŻ naruszać interesów

ońb trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwrględnienia w dokumentacji

niezbędnei do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

a) pomieszczenia, w których będą realizowane procesy technologicznę wyposażyć w szczelne

i chemoodporne posadzki;
b) przystosowac isnriejąą oczyszczalnię ścieków przemysłowych do obróbki ścieków z nowych linii
' 'fosio'o*ania i galwanicznej cpkowo - niklowej w stopniu pozwalającym odprowadzać Ścieki do

k'analizaĄi gminnej;
c; 

"astosowai 
instalację redukującą lotne zvłiązkt otganiczne z poszczególnych istniejących

i planowanych urądień technologicanych (m.in. automatów powlekania i suszarek), zapewniającą

niepr"ekroo'enie slężenia LŻo nepoziomie 50 rrrglrn3 w gazach odprowadzanych do powietrza;

d} zapewnić izolacyjno.ść akustyczną ścian planowanego budynku irrstalacji do redukcji lo'tnych

związkow organicznych na poziomie minimum Ż5 óB.

4. Wymogi w zakresie pnxiwdziatania skutkom awarii pnemysłourych: nie dotyczy

5. tfifymogi w zakresie ograniczanla transgranicznego oddziaĘwania na środowisko:

nie dotYczY.

tt. Stwierdzamkonieczność:

l. Wykonania kompensacji pnyrodniczei: nie stwierdeam konieczrrości przątowaAzenia
kompensacj i przytodniczej .

Ż. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania pnedsięwzięcia na

środowisko: obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaĘwania przedsięwzięcia na

środo,wisko zostanie zręatrizowany popruez z*stosowarłia rozwiązań chroniących środowisko

wymienionych w pkt. I.3 niniejszej deqzii.

lll. Nie stwierdzam konieczność utwonenia obszaru ograniczonego użytkowania'

!V. Nie nakładam obowiązku:



l. Przeprowadzenia oceny oddzia\rvania na środowisko w ramach postępowania w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu

budowlanego.
2. obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddzia\ywania na

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
i deeyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

V. Nie nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealtzacyjnej.

vl.w młiązku z realizacją inwestycji Inwestor zobowiązany jest wystąpić o zmianę
posiadanego, obowiązującego pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka
Wojewódłwa Kujawstó-ń*ó'stiego w dniu zg stycznia ŻOO9r., znak'. ŚG.t'mc.
760-1142108.

vfi. W prąrpadku r,vykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną
podjęte odpowiednie decyzje nakazvjące wstrzymanie takiej działalności do czasi)
zainstalowaniaurządzeń lub wykonania innych czynności zabeąieczających środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czetwca 20LŻr. GOTEC Polska Sp. z o.o., z}oŻył w Urzędzie Gminy
Bartniczka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa instalacji należącej do GOTEC Polska Sp

z a.a. Z*Jad w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do redukcji emisji lotnych związków
organicznych''. Dnia 27 czerwca 20I2r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dw przedsięwzięcia. Powiadomiono strony
o mozliwośoi zapoznania się z przedmiotowym zamierzeniem araz o mozliwoŚci wnoszenia
uwag i wnioskow. Podano do publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczętym
postępowaniu w z-łvyczajowo przyjęty sposób (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Bartniczka, tąblica ogłoszeń w miejscoułości Jastrzębie oraz na stronie Internetowej:
www.bip.bartniczlra.pl).Zgadniezwt.77 ust. 1pkt 1i2ustawy zdnia3puździernika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz acenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego
Dyrektora ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Brodnicy o uzgodnienie i zaopiniowanie prze,dłażonego raportu oddńaĘwania
zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska
uzgodnił raport, postanowieniami: z dnia 15 pńdziernika 20l2r.,
znak: Woo .4Ż42.148.20|2.DB.T, z drna 6listopada Ż0IŻr., znak: Woo .424Ż.148201.2.DB.2
oraz z dnia 2l grudnia Żal2r., mak: Woa.4242.235.20L2'DB. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy, zaopiniował raport postanowieniami: z ónia27 lipca20l2r.,
znak: N.NZ-42-BrŻ72l4ll2llŻ i z dnia 18 grudnia 2072r., znak: N.NZ-4Ż-Ba-444l7l78ll2.
Uzgodnienia i opinie w/w organow zostały zawarte w niniejszej decyzji

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że zamierzone przedsięwzięcie jest
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego
uchwałą Nr XVIV87I2000 Rady Gminy w Clrzyżavłach z dnia 25 lipca 2000 r' w sprawie
zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy Csrązavły

w części dotyczącej wsi Jastrzębie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pornorskiego z 2000r. Nr 46, po2.410.

Podczas cał'ega postępowania Żadna ze stron postępowania jak równiez nikt
ze społeczeństwa nie zapoznał się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Nie wpłynęły
równiez żadne wnioski, skargi i uwagi.



W toku prowadzonego postępowania ustalono, ze przedsięwzięcie kwalifikuje się do
przedsięwzięć mogącyeh znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z s 2 ust. 1 pkt 15
t 16 araz $ 2 ust. Ż pl<t l' rozprządzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 20T0r' w sprawie
przedsięwzięc mogących znacząco oddziaływac na środowisko (Dz.U. z Ż0l0 Nr Żl3, poz.
L3e7).

Realizacja zamierzanego przedsięwzięcia nie będzie powodować znaeznych zmian
w funkcjonowaniu GOTEC Polska Sp z o'o' ZakJad w Jastrzębiu. Praca odbywaó się będzie
od poniedziałku do piątku przez całą dobę. Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji
w za?Jadzie masa części fosforowanych wyniesie ok. 4000 Mg, natomiast masa pokrytych
części wynosić będzie około 12000 Mg w ciągu roku.

W zrviązku z. rozbudową zakładu' wzrośnie zapotrzebowanie na wodę do celow
bytowych załogi oraz procesów przemysłowych, tj. fosfbrowania i linii cynkowo-niklowej,
atakŻe w stacji uzdatniania wody na przemywanie ńożajonowymiennego i pfukanie filtrów.
Zal<ład pobierał będzie wodę z sieci wodociągu gminnego, a więc nie wystąpi bezpośrednia
presja na zasoby środowiską w tym rvypadku zasoby wod podziemnych.

W zakładne będą powstawały ścieki bytową popłuczne z procesów fosfbrowania
i linii cynkowo-niklowej, Ścieki po uzdatnieniu (demineralizacji) wody oraz ścieki opadowe.
Powstające w zakładzie ścieki socjalno_bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do
kanalizacji grninne.i. Wnioskodawca dysponuje aktualnie pozwoleniem wodnoprawnym
ustalającyrn waruŃi odprowadzania do kanalizacji grninnej ścieków przemysłowych,
zawierających substancje szczegolnie szkodliwe dla środowiska wodnego' Przed
wprowadzeniem ściekow do kanalizacji gminnej, konieczne jest ich oczyszczenie przede
wszystkirn w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących
zwią*ów. Z przed*avłionej dokumentacji wyniką Że zakŁad planuje dokonanie remontu
istniejącej oczyszczalni ściekow przemysłowych w zakłesie pozvłalającym spełnić wyżej
wymienionewymagania.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą tak jak dotychczas, do rowu
melioracyjnego.

Przedmiotowe zadanie na etapie eksploatacji będzie zvłiązane ze źródłem emisji
zorganizowanej (procesy technologiczne) i niezorganizowanej (transport pojazdów
ciężarowych i osobonrych) zanieczyszęzeń do powietrza. Zgadnie z przedłoŻonym raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko' powietrze odciągane z maszyn
powlekających oraz suszarek' zostanie skolektorowane i skierowane 7a pomocą wentylatora
do instalacji redukującej lotne nviązki organiczne w celu ograniczenia zawartości
razpvszczalników. Po przeprowadzonyrn procesie ocr}rszczanta, zawwtośc lotnych związków
organicznych w powietrzu odlotowym' zostanie zredukowana do wartości max 50 mg/m3.
Zgodnie z załoŻeniami zavłutymi w vryŻej wymienionym raporcie, standardy jakości
powiettza poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny powinny byó
dotrzymane.

oddziaływanie akustyczne planowanej inwestycji w fazie eksploataoji młiązane
będzie z emisją hałasu spowodowanego pracą instalacji do redukcji lotnych zntiązków
organicznych, wentylacji oraz ruchem l0 samochodów cięzarowych i 110 samochodów
osobowych w ciągu doby. Izolacyjność akustyczna ścian planowanego budynku instalacji
redukcji lotnych związkow organicznych wynosić będzie rninimum 25 dB. Przedstawione
wyniki pomiarów pr7-eprawadzonych dla istniejącego Zakładv wykazały, iŻ dotrzymane
zostaną poziomy hałasu dla terenów chronionych akustycznie.

W związku z realizacją inwestycji Inwestor zobowiązany jest wystąpic o zmianę
posiadanego pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez Marszałka Wojewódawa
Kuj awsko-Pomorskiego w dniu 28 sty cznia Ż009r ., znak: ŚG. I .mc.7 60 -| / 4Ż/ a8'



/

Zarnierzone przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w istniejącej infrastrukturze,

w terenie zabudowanym i zagospodarowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie pol uprawnych

i drogi powiatowej śtu'. Śrii"i"ryny _ Jastrzębie. Po analizię zgromadzonego materiafu

dowolowego, nie irzewiduje się nu duny* abszarze wystąpienia znaczącego skurrrrrlowan\a

oddziaływania'
Zewzg!ędu na charakter, skalę oraz lokalizację, analizowane zadanie nie spowoduje

znaazącegonegatywnego wfrywu na stan jakości środowiska''al-o'ąc 
po_a 

"*ugę 
izt'egołowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz

stosowanych środkow 
-mającyJh n' 

"ólu 
zmniejszenie uciązliwości dla środowiska,

w mvi1y1iu z planowanym'zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia

ponownej oceny g66"laływania na środowisko, w ramach postępowania w_sprawie wydania

iecyzji, o ltoryorł *bń w ań. 72 uśt. 1, pkt 1 usawy z dnia 3 puździernika 2008r.

o ułoJępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska araz o o"enuth odóziaływania na środowisko - pod waruŃiem jednak, że we

wniosku o wydanie #w decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań

określonych w niniejszej deoyzji oraz raporcie o oddziaływanitl na środowisko. Ponadto ze

względu"na lokalizicję w auzój odlegtości od granic państwa oraz zakres oddziaływania

,ańiórronej inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania

w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przed Ędaniem-niniejszej óecyzjt, wójt Gminy Bartniczka zavłiadamił stfony

postępowania oiaz społeczeńsiwo-o ".6.aniu 
miteriału umozliwiającego wydanie decyzji

i srołowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania

uweg skarg i wniośków. Do dnia wydania dełyzji nie wpłyn$y żaóne skargi, uwagi

i wnioski.
W rłłięku z pawy ższy m należała arzec, jak wy zej.

POUCZENIE

Od niniejszej decYzji
odwoławczega w Toruniu za
od dnia doręczertia decyzji.

sfuzy stronom odwołanię do Samorządowego Kolegium
pośrednictwem Wójta Gminy iczka w terminie 14 dni

Załącmikł
l. Charakterystyka planowanego przedsięwńęcia.

otr4,.rnują:
1. ianKrrysztof Barmicki, GQTEC POLSKA Sp' z o. o' ZaldadProdukcyjny w Jastzębiu,

87-3ŻŻ Jastrzębie 61,

Ż. SAMIN DR{JK Sp' z o. o., 87_300 Brodnicą ul' Sikorskięgo27,
3. Gminna Społdzielnia uschu Gtąinury,87-3ŻlBarźnlczka, ul. Pocztowa 17.

Do wiadomości:
t_n"gt*tny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy (do rriadomości),

Ż. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy (do wiadomości)'



/

Załącmkdo decyzji
z dltta 24 sty cznla Ża Br .

CHARAKTERYSTYKA PMEDSIĘWZIĘCIA

L. DoĘchczasowy sposób wykorrysĘwania terenu i obiektów budowlanych'

GOTEC PoLSKA'sp. z o. a. Za|<Ład w Jastrzębiu zajmuje na chwi|9_ob_e9ną dziaŁki nr

24|l|, Ż4116, Ż4Il|O, źąttl, Ż4!l3,24ll5,24|18, Ż4llg, Ż38126, z38?!,238128,238130'

Powierzchni a zĄmowanego terenu wynosi 37 850 rrł, , e?ego 10 700 m'' przypada na

budynki, u pońi"rrchniJ utwardzona stanowi 16 85o 1ł, przy czym zie|eh zajmuje

poń"r"rhnię to :oo m'' w najb|izszĄ perspektywie planuje się sukcesywne powiększanie

zajmowanej powierzchni i budynkow.

2. Krótki opis GOTEC Polska sp. z o.o.

Firma GoTEC Polska sp. z o.o zostałautworzona w 1999 roku, produkcję rozpoczęto

w Polsce pofudniowej w Komornikach Sląskich' w 2001 roku rozpoczęto budowę ZakŁadu

w Jastrzębiu' RozpocĘcie użytkowania nastąpiło 1 lutego Ż0a2 r' Przedmiotem działalności

G6TEC Po1ska sp' z'o. o. jest nakładanig powłok na metalowe elementy przy użyciu

rozpuszczalnikow'organicznych, co stanowi jeden z etapow produkcyjnych częŚci

samochodolvych. Metalowe elernenty do Zakładu w Jastrzębiu dostarczTe są z zewnątrz.

Produkcja jest realizow&na * op*ti' o trinie technologilzną ' instalację składającą się

" 
pro..ró* piaskowania, odtłusiczania, fosforanowania i powlekania. Ciąg technologiczny

poat.gu sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są zautomatyzowane

i sterowane komPuterowo.

3. Stan projektowany

Rozbudowa instalacji należącej do Gotec Polska Sp. z o.a. ZaHad w Jastrzębiu

polegać będzie na z,łłięksźeniu parku maszynowego instalacji porrlekania, wybudowaniu

no*ij instalacji do fosńranowania detali aluminiowyoh i instalacji galwanic7nej cynkowo-

niklowej oraz"budowie instatacji do redukcji ernisji trotnych miłązków organicznych w celu

dotrzyńnia obowiązuj ących standardów ómisyjnych. Po osiągnięciu do_celowej wielkości

pioJ'it.:i w za1p1adii., ńu*u części fosforanowanych wyniesie ok. 4 000 Mg, natomiast masa

por..ytvón części wynosić będzie około 12 000 Mg w ciągu roku. Praca 9{brwać się będzie

oo poń"a"luim ao piątku przez całą dobę. Docelowo planowane zatrudnienie w zakJadzie

wyniesie 525 osob.
Planowana inwestycj a zmieni i stniej ący układ przestrzenn y poprzez wybudowanie hali

mieszczącej insta1ację do redukcji emisji lotnych rwiązków organicznych. Pozostałe

załnlerzóni|, tzn. zwiększenie parku maszynowego, wybudowaniu nowej instalacji do

fosforanowania detali aluminiowych i instalacji galwanicznej cynkowo-niklowej zostaną

zr ealizow ane w istniej ących obiektach
Budynek instaiac3i do redukcji l-zo będzie parterowy, posadowiony na ławach

fundamentowych Wyrniary wewnętrzne budynku wyniosą: - szerokośc 18 m, dfugość 35 m,

wysokośÓ 5,5 m. Sciany będą wykonane z pustaków z uolaĄą zewnętrzną, dach pokryty

zostanie blachą.
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4. Opis technologii planowanej do zastosowania

a) rozbudowa instalacji do powierzchniowej obrobki produktów z wykorzystaniem
r ozpuszczalnikow or ganiczny ch

Proces obrobki powierzchniowej polega na pokryciu środkiem łączącym detali -
elementów z metali lub tworzyw sztucznycĘ powłoką o odpowiedniej gruboŚci. Planowana

rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem

rozpuszczalnikow organicznych polegac będzie na zastosowaniu nowych

nowocześniejszych autornatow lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów

lakierniczy.ń uęuno*ych) oraz zwiększeniu wydajności poprzez działania organizacyjne (np.

skrócenie czasu zmiany zabudowy' przyspieszenie procesu natryskiwania). Planuje się

zwiększeni e ntŻyciarazpuszczalnikow organicznych do docelowej ilości 1000,0 Mg/rok.

b) projektowana linia fosforanowania:

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita pojemnośó wanien
procesowych użytych w fbsforanowaniu wynosic będzie 33 m3' WydajnośÓ maksymalna linii
galwanicżnej wyniesie l37 mzlh. Detale będą odwazane i wsypywane do bębnow. KuŻdy
óetal będzie nadzorowany komputerowo. Elementy najpierw poddawane będą odtfuszczaniu.
Następnie detale poddane będą pfukaniu w pfuczce kaskadowej. W dalszej kolejności będą

kierowane do procesu aktywacji, po którym detale zostaną poddane pfukaniu w płuczce

kaskadowej' trrykomorowej. 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 ilęoą płuLane w pfuczkach kaskadowych a następnie w pfuczce gorącej. Ksaałtowanie
powłoki fosforanowej następuje podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych
z ciąg}ym obiegiem gorącego powietrza w odpowiednio dobranym czasie. Po procesie

'us"enia 
detale będą wysypywane z bębna lub ściągane z zawieszek i układane

w ,,giterboksach'' odbiorcrych. Woda używana w procesie fbsforanowania poddawanabęózie
oczyszczatiu,

c) pĄektowana instalacj a cynkowo-niklowa:

Zadaniem Instalacji cynkowo-niklowej będzie pokrywanie detali warstwą

antykorozyjną. Wydajność rnaksymalna linii galwanicznej Zn-Ni to 400m'/3 zmiany' Powłoki

stopowe cynknikiel osadzone na stali mają charakter powłok anodowych. Są to powłoki, k1óre

* ók eŚlonym środowisku korozyjnym wykazują potencjał elektrody bardziej elektroujemny
niż potencjał chronionego metalu. aznacza to, że przy uszkodzeniu powłok, w obecności

eleklrotitu-nie następuje niszczenie metalu podłoza, lecz samej powłoki galwanicznej.

W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy zvłiązane
z przygotowaniem powierzchni obrabianych detali, nakładaniem powłoki metalicznej oraz

wykończeniem. Działanie automatu polega na realizacji cyklu obróbki galwanicznej wg
z gary zadanego pfogramu. Automat wykonuje samoezynnie we właściwej kolejności
wszystkie operacje przygotowawcze, zasadnicze i wykończeniowe, zapewniając obrabianym
przedmiotom jednolitośó i odpowiednią jakośó osadzanej powłoki, poptzez utrzymanie
wymaganych parametrów procesu Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się

w kąpieli alkalicznej. Kąpiel stopowa jest alkaliczrŁyffi elektrolitem do osadzania stopu cynk-
nikiei z zawarlością niklu T2-I5%. Podczas proc€su wykorzystywane będą wanny o łącznej

objętości 32,65 m3. Przebieg procesu technologicznego razpoczyna się od załadowania, po

czym następują dwa procesy suszenia, i odmuchiwanie powietrzem. Następnie
przeprowadzane jest natryskiwanie i trzykrotnie powtarzane zdejmowanie z zawieszek.
ro iym następuje proces podwojnego pfukania i pasywowania Cr III, proces ten jest
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oowtarzany.Wkolejnym{alienastępujenfuĘn]e.irozjaśnianie,awdalszejkolejności'odtfuszczanie chemicźne. Po tym qirJoró*1 dzane.i.r,'-poJ*ojn' płukanie' podwojne

trawienie i nu*tępn"-il. ńk-*. i;ń Jalszymi proceiami źachodzi neutra'izowante

i ko'ejno trzy płukaii.lpr",L. r.chno1o'g'il)"y t"ri*v -ię 
""tł"J"niem 

powłoki ZnA{i' które

j.-i ńt*vwine sześciokrotnie'

d)instalacjadorędukcjiemisjilotnychrvłiązkóvłorgarltczttych(LZo):

Budowa instalacji do redukcji emisji lotnych "Yi4oT 
organicznych stanowi głowny cel

p'anowanej inwestycji. |9 jej 
'rr.uti',.l*Jii,i, 

i*,ni.iąr. ;t.il; pś""r"galnych urządzeh

technologic znych 
'(ńtniejących i pi.**J"y'h):. 

''o."iią' 
skolektorowane i poddane

oczyszczeniu * *ybudońanel rnsta1acjit"#j"ń 

'TY;il'"i"n 

^'ią-'tów 
organicznych'

W efekcie do atmosfery emitowany będzie strumień i^łd*'łiri..ują.y nie więcej niz

50 mg Clm3- ! !_ ^1^^:: r.'}' rl,ivłko'

5. Warunki użrytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowanu'

Po zakońc zeniu realizacji przedsiesłz'TrŁ-',- i:"ffir:*::i1':"ilitl;*:;:'Jr,:

:l*ru;*ł:#ff#:ff'Tl''ffi J*Ł#ff xiffi 
',J"u[,.*i.odbioruodpadow

' #i;:;ff inwestycja np olgjmuie budowy..*"? *i.-doyei go_.got.'Polska sp

z o.o.Drogt dojazdowl już. istnieją, ń. p,"*iduje iię-ił'ze buóowy nowych terenów

utwardzonych, jedynie w miejsc. .'ęlti,r*urd,on'gó plaóu powstanie hala'

?' obsługa komunikacyjna '^:^--.'l.A-7.ia1 drogąpowiatową
Wjazdnaterenzakładuodstrony.drogiwojewódzkiejw544,afiastępile

rsjo'c Stare Świerczyf|y - Jastrzębie'


