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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Zlecenie na opracowanie przeglądu ekologicznego instalacji do przetwarzania stłuczki 

szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 

1.2. Operat gospodarki odpadami do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odzysku i zbierania odpadów szklanych oraz wytwarzania odpadów; 

marzec 2011 r. 

1.3. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych 

projektowanym systemem kanalizacji deszczowej z terenu budowy Centrum 

Recyklingu Szkła przy ul. Magazynowej w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach 

z wylotem 400 mm do cieku Rakówka (km 0+700) – Biuro Ochrony Środowiska 

Ekosound S.C.; Sosnowiec, kwiecień 2010 r. 

1.4. Decyzje administracyjne wydane dla DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

1.5. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku A w środowisku, 

przenikającego z DSS Recykling, Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej, przy 

ul. Magazynowej 1 w porze dziennej dla potrzeb sporządzenia przeglądu 

ekologicznego – Zakład Ochrony Środowiska „MSB-Projekt” Stanisław Borowczyk, 

listopad 2013 r. 

1.6. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku A w środowisku, 

przenikającego z DSS Recykling, Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej, przy 

ul. Magazynowej 1 w porze nocnej dla potrzeb określenia możliwości pracy Spółki 

w porze nocnej – Zakład Ochrony Środowiska „MSB-Projekt” Stanisław Borowczyk, 

listopad 2013 r. 

1.7. Sprawozdanie z pomiarów poziomów hałasu w środowisku w otoczeniu Centrum 

Recyklingu Szkła DSS Recykling Sp. z o.o. – ECSdellano Jacek Wolany, kwiecień 

2012 r. 

1.8. Sprawozdanie z badań nr 6997/ZL/13 w celu określenia jakości wód odpadowych 

wprowadzanych do rzeki Rakówka – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 

Podziemnego Sp. z o.o., grudzień 2013 r. 

1.9. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na podstawie wyników pomiarów Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 

1.10. Dane meteorologiczne opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

1.11. Przeprowadzona wizja lokalna na terenie Zakładu 

1.12. Przepisy prawne: 
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o Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21), 

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 

zm.), 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 

z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 

poz. 817), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1031), 

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

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

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 

nr 0 poz. 1109), 
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o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 

z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 

znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku 

albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, 

poz. 208), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 

o 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). 
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2. Cel i zakres opracowania 

 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach posiada instalację 

do odzysku stłuczki szklanej. W instalacji prowadzony jest odzysk różnego rodzaju gatunków 

szkła polegający na rozdrabnianiu, przesiewaniu i separacji zanieczyszczeń. Produktem 

instalacji jest stłuczka szklana będąca surowcem do produkcji szkła w hutach. Na terenie 

zakładu prowadzone jest także zbieranie różnego rodzaju odpadów. 

Przedmiotowa działalność zaliczana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 jako „instalacje 

związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 

pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy 

elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu 

rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także 

miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”. 

Działalność realizowana przez DSS Recykling Sp. z o.o. w Zakładzie przy 

ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie Górniczej stała się przedmiotem licznych skarg mieszkańców 

dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Z tego powodu Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza będący 

właściwym organem ochrony środowiska w obawie o możliwość negatywnego oddziaływania 

instalacji na środowisko zobowiązał DSS Recykling Sp. z o.o. decyzją znak 

WER.6236.1.44.2013.AW z dnia 28 października 2013 r. do sporządzenia przeglądu 

ekologicznego dla instalacji odzysku szkła. 

 

Celem opracowania jest przygotowanie przeglądu ekologicznego dla instalacji 

odzysku szkła – Centrum Recyklingu Szkła eksploatowanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1. 

Zakres opracowania zawierać będzie, zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz z decyzją 

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6236.1.44.2013.AW z dnia 28 

października 2013 r. następujące zagadnienia: 

1) opis obejmujący: 

a) rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym, 
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b) powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego, 

c) rodzaj technologii, 

d) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty 

mieszkalne i użyteczności publicznej, 

e) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki 

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

f) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty 

i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy 

o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie 

uzdrowiskowym; 

2) określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej; 

3) opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko; 

4) porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których 

mowa w art. 143 ustawy POŚ; 

5) wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, 

wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; 

6) zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie; 

7) nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd. 

 

 

3. Stan prawny instalacji 

 

Analiza stanu prawnego badanej instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej dotyczy 

weryfikacji prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie budowy instalacji, 

uruchomienia instalacji i potem jej eksploatacji. 

 

Proces administracyjny budowy Centrum Recyklingu Szkła 

Budowa Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym w okresie budowy stanem prawnym. 

Instalacja powstawała na terenie dotychczas przeznaczonym na działalność przemysłową, był 

to najpierw teren fabryki domów, a potem teren przeznaczony na produkcje topników dla 

hutnictwa żelaza i stali. 
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Teren posiadał ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczony na działalność 8PU tereny obiektów produkcyjnych, składy magazyny i usługi 

i nie wymagał uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Budowa Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej przy ul. Magazynowej 1 kwalifikowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9.listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko kwalifikowana do §3 ust. 1 punkt 80 „instalacje związane 

z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 punkt 41 – 

47” wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. DSS Recykling 

Spółka z o.o. uzyskał: 

- decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa 

centrum recyklingu szkła” przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej 

ul. Magazynowa (obręb Strzemieszyce Wielkie; k.m. 19 działki ewidencyjne numer: 

4019: 4020; 4023; 4026; 4027; 4028/1; 4029/1; 4030/1; 4031/1; 4032/1; 4033/1; 

4034/1; 4035; 4039/1; 4040/1; 4041/1; 4042/1). Wydaną przez Prezydenta Miasta 

Dąbrowy Górniczej w dniu 12.04.2010r. (znak WER.7624-49/09). 

- decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Organizacja 

punktu zbierania odpadów oraz boksów magazynowych stłuczki szklanej” 

przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Magazynowa 1 (działki nr: 

4019: 4020; 4023; 4026; 4027; 4028/1; 4029/1; 4030/1; 4031/1; 4032/1; 5609, 5608, 

4035, 4033/1; 4034/1; 4039/1; 4040/1; 4041/1; 4042/1 k.m. 19 – obręb Strzemieszyce 

Wielkie) wydaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w dniu 14.05.2012 r. 

(znak WER.6220.7.2012.OL). 

 

Warunki działania DSS Recykling Spółka z o.o. wynikające z zapisów decyzji 

o środowiskowych uwarunkowań to: 

- obszar lokalizacji przedsięwzięcia ograniczony terenem działek w Strzemieszycach 

Wielkich k.m.19 numery ewidencyjne 4019; 4020; 4023; 4026; 4027; 4028/1; 4029/1; 

4030/1; 4031/1, 4032/1, 4033/1; 4034/1, 4035, 4039/1,4040/1, 4041/1, 4042/1. Teren 

działania Centrum recyklingu nie wykracza poza przedstawione numery działek. 

- technologia przetwarzania szkła obejmuje; podawanie stłuczki do instalacji, kruszenie 

wstępne, usuwanie zanieczyszczeń, kruszenie właściwe, usuwanie mechaniczne 

zanieczyszczeń, rozdział optyczny szkła. Maksymalna zdolność przetwarzania szkła 
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przez 5 dni w tygodniu 16 Mg/h w porze dziennej od 6:00 do 22:00, co odpowiada 

przetwarzaniu 65 000 Mg odpadów w ciągu roku 

-  kruszarka wstępna szkła może pracować w otwartej przestrzeni 

- w celu zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy i wychwytywania lekkich 

zanieczyszczeń występujących w stłuczce mają być zastosowane dwa cyklony 

połączone szeregowo z filtrem tkaninowym, aby wprowadzane do wnętrza hali 

powietrze nie przekraczało 10 mg/m3, a powietrze wewnątrz hali ma być okresowo 

zraszane wodą wodociągową. 

- teren przeznaczony pod magazynowanie odpadów ma być utwardzony i uszczelniony 

wylewką betonową lub kostką brukową. 

- taśmociągi transportujące stłuczkę szklaną na zewnątrz hali mają być obudowane 

- istniejąca hala magazynowa o powierzchni 1200m2 przeznaczona została do 

zaadoptowania dla potrzeb magazynowania i zbierania odpadów, a do hali 

dobudowane zostaną boksy o powierzchni 1200m2 przeznaczone do gromadzenia 

produktu, wymagające zajęcia dotychczasowego trawnika.  

 

Warunki określone w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach są 

w zdecydowanej większości spełnione. Obiekt wybudowano zgodnie z założeniami 

projektowymi przedstawionymi w dokumentacji projektowej.  

Streszczenie opisu technologii produkcji wraz z opisem większości urządzeń ujęty 

został w załącznikach do decyzji. 

Uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiły zasadniczy element 

do dalszego postepowania administracyjnego o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę obiektu 

budowlanego.  

DSS Recykling spółka z o.o. uzyskał następujące pozwolenia na budowę:  

- pozwolenie na remont hal nr 1 i nr 2 z wymiana elementów konstrukcyjnych– decyzja 

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 14.08.2008 r. nr 536/2008 

- pozwoleniem na budowę Centrum Recyklingu Szkła obejmujące budowę budynku 

laboratoryjny - socjalny - biurowy z przyłączeniami i szambem, wiatą magazynową, 

kanalizacją deszczową, drogi i place wewnętrzne, wjazd na działkę oraz zmianę 

sposobu użytkowania hali nr 3 – decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 

6.10.2010 r. nr 620/2010 
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Przekazania obiektu do użytkowania 

Po wybudowaniu instalacji do odzysku stłuczki szklanej DSS Recykling Spółka z o.o. 

dnia 5 stycznia 2012 r. zawiadomił Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach o rozpoczęciu rozruchu instalacji i następnie o zamiarze oddana instalacji do 

użytkowania. 

Po wykonaniu wszystkich obiektów budowlanych DSS Recykling Spółka z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej wystąpił do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Dąbrowie 

Górniczej o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Centrum Recyklingu 

Szkła obejmującego budynek laboratoryjny - socjalny – biurowy z przyłączami i szambem, 

wiatą magazynową, kanalizacją deszczową, drogi, place wewnętrzne, wjazd na działkę oraz 

hali nr 3 – decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28.06.2012 r. 

nr 141/2012. 

Zawiadomieniem z dnia 15.06.2012 o numerze PIN.BA.7353 – 343/09 Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do przyjętego 

zgłoszenia zakończenia robot. 

 

Pozwolenia w zakresie ochrony środowiska 

Instalacja Centrum Recyklingu DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

posiada następujące pozwolenia określające warunki pracy instalacji w Dąbrowie Górniczej 

przy ul. Magazynowej 1: 

- pozwolenie wodno-prawne na wykonywanie urządzenia wodnego tj. wylotu 

kanalizacyjnego w km 0+700 rzeki Rakówka oraz pozwolenia na odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych wykonanym wylotem do rzeki Rakówka w km 0+700 

w ilości Qmax = 172,51 dm3/s z terenu Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie 

Górniczej przy ul. Magazynowej – decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej 

z dnia 11.06.2010 r. o numerze WER.MJ.6210-6/10. 

- pozwoleniem na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 

niebezpieczne – decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.06.2011 r. 

o numerze WER.6221.2.2011.JP 

- zezwoleniem na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne - 

decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 2.08.2012 r. o numerze 

WER.6233.3.11.2012.AW 
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- zezwoleniem na transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne 

dla DSS Recykling Spółka z o.o. - decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej 

z dnia 12.03.2013 r. o numerze WER.6233.2.8.2013.AW 

 

Praca instalacji jak i system zbierania odpadów, metody ich magazynowania, obróbka 

mechaniczna odpadów jest zgodna z warunkami zawartymi w posiadanych pozwoleniach.  

DSS Recykling spółka z o.o. nie posiada ustalonej emisji dopuszczalnej z procesu 

mechanicznego przetwarzania szkła. Każda wielkość emisji zanieczyszczeń odprowadzanych 

do powietrza powinna posiadać pozwolenie lub zgłoszenie instalacji w zakresie 

prognozowanej wielkości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Jako że 

instalacja posiada dwa źródła emisji zorganizowanej ujmującej zanieczyszczone gazy 

z dwóch węzłów oczyszczania stłuczki z lekkich frakcji zanieczyszczeń. Gazy z każdego 

węzła posiadają indywidualne systemy oczyszczania powietrza i ujmowane są odciągiem 

miejscowym i odprowadzane indywidualnym dla każdego węzła wentylatorem do 

indywidualnego cyklonu zatrzymującego ewentualne kawałki foli, papieru i większe frakcje 

pyłu i indywidualnego otwartego filtra tkaninowego zatrzymującego lekką frakcje 

zanieczyszczeń pyłowych. Są to urządzenia stanowiące część układu technologicznego 

umożliwiające doczyszczenie przetwarzanej stłuczki. Urządzenia oczyszczające usytuowane 

zostały w wąskiej przestrzeni między halą produkcyjną a boksami magazynowymi produktu, 

która miała być przykryta blachą stalową, ale okazało się że nie ma potrzeby tego obszaru 

przykrywać, co powoduje że praktycznie odprowadzane są niewielkie ilości pyłów 

z oczyszczania gazów filtrach tkaninowych do powietrza.  

Podsumowując stwierdza się, że DSS Recykling Spółka z o.o. posiada uregulowany 

stan prawny w zakresie ochrony środowiska i po dokonaniu zgłoszenia w zakresie ochrony 

powietrza instalacja spełnia wymagania prawne dla tego typu instalacji. 

 

 

Okresowo zdemontowano obudowy taśmociągów pracujących w otwartej przestrzeni. 

Wynikało to z konieczności czyszczenia obszaru wokół przenośnika taśmowego, ponieważ 

wpadające kawałki szkła w przestrzeń pod taśmy przenośników powodują jego częste 

uszkodzenia. W wyniku kontroli Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

taśmociągi zostały ponownie obudowane, z czego jeden obudowano blachą stalową, a drugi 

materiałem z brezentu. 



 
Przegl ąd ekologiczny dla instalacji odzysku szkła – Centru m Recyklingu Szkła  

eksploatowanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 12 

W okresie od uruchomienia instalacji nastąpiło doraźne zmniejszenie emisji 

niezorganizowanej występującej w okresie załadunku i przetwarzania wstępnego stłuczki 

szklanej. DSS Recykling Spółka z o.o. pracuje nad projektem zastosowania rozwiązań 

ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w procesie wstępnego kruszenia stłuczki 

szklanej. 

 

 

4. Charakterystyka obszaru lokalizacji instalacji 

4.1. Oznaczenie prowadzącego instalację 

 

Przegląd ekologiczny dotyczy instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej 

prowadzonej przez: 

DSS Recykling Sp. z o.o. 

ul. Magazynowa 1 

42-530 Dąbrowa Górnicza 

tel. +48 32/2608970 

fax +48 32/2608971 

dss@dss-recykling.pl 

www.dss-recykling.pl 

NIP 754-10-05-314 

REGON 530964012 

 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wpisany jest do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000038039. 

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat organizacyjny firmy DSS Recykling 

Sp. z o.o. 
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Rysunek 1 Schemat organizacyjny firmy DSS Recykling Sp. z o.o. 
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4.2. Stan prawny terenu instalacji 

 

Zakład DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zlokalizowany jest na 

działkach o numerach nr 4019, 4020, 4023, 4026, 4027, 4028/1, 4028/2, 4029/1, 4030/1, 

4031/1, 4032/1, 5609, 5608, 4035, 4039/1, 4040/1, 4041/1, 4042/1, 4053/1, 4053/2, 4054/3, 

4054/4, 4054/5, 4054/6 o łącznej powierzchni 3,9847 ha położonych w Dąbrowie Górniczej 

w obrębie Strzemieszyce Wielkie.  

Właścicielem działek jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym DSS 

Recykling Sp. z o.o. Jedynym właścicielem działki 4028/2 jest DSS Recykling Sp. z o.o. 

Wypis z ewidencji gruntu dla terenu Zakładu został przedstawiony w tabeli 4.1. 

 

Tabela 4.1. Wypis z ewidencji gruntów dla terenu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej 

Nr działki 
Powierzchnia 

działki  

[ha] 

Numer księgi 
wieczystej 

Właściciel 

1 2 3 4 

4019 0,6191 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4020 0,3286 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4023 0,3104 KW 14381 Własność: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4026 0,2020 KW 19394 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4027 0,1967 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4028/1 0,1918 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4028/2 0,0158 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4029/1 0,1845 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4030/1 0,1898 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4031/1 0,1800 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4032/1 0,1592 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

5609 0,1949 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 
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1 2 3 4 

5608 0,1727 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4035 0,3433 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4039/1 0,1986 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4040/1 0,0791 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4041/1 0,0669 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4042/1 0,0360 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4053/1 0,2271 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4053/2 0,0047 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4054/3 0,0410 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4054/4 0,0010 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4054/5 0,0405 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

4054/6 0,0010 KA1D/00014377/9 
Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: DSS Recykling Sp. z o.o. 

 

 

4.3. Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Tereny w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach w dużej części objęte są zapisami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętymi w uchwałach Rady 

Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLIV/801/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów 

położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny oraz 

Nr XLVIII/906/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych 

w rejonie ulic: Puszkina - Magazynowej - Strzemieszyckiej – Katowickiej. 

Firma DSS Recykling Spółka z o.o. znajduje się na terenach oznaczonych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza „dla 

terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina 
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i Szałasowizny” jako 8PU co oznacza tereny obiektów produkcyjnych, składów 

magazynów i usług. W § 15 uchwały dla terenów oznaczonych symbolami od 1PU do 10PU 

ustala się lokalizację nowej zabudowy produkcyjnej, przetwórczej, magazynowo – składowej 

i usługowej, wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą, 

możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym 

paragrafie, z zastrzeżeniem ust. 5,nowe budynki o maksymalnej wysokości 15,0 m, stosunek 

powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu – maksymalnie 0,70, minimalny 

udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej – 20 %, 

wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 

100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe plus 40 miejsc 

postojowych na 100 zatrudnionych. 

Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. 

Dla terenów wymienionych dopuszcza się wszystkie formy i konstrukcje dachów, 

odstępstwo od parametru wysokości dla obiektów, których wysokość uwarunkowana jest 

procesami technologicznymi, prowadzenie sieci, lokalizację obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej w tym telefonii komórkowej oraz wewnętrznych dróg 

dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy, lokalizację 

wolnostojących reklam i masztów reklamowych, dla których nie określa się parametru 

wysokości maksymalnej.  

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8PU dopuszcza się lokalizację 

obiektów związanych z odzyskiem surowców z materiałów. 

 

Na rysunku 2 przedstawiono wyrys z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w otoczeniu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 
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Rysunek 2 Wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Dąbrowa Górnicza w otoczeniu zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. 
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Legenda: 

Oznaczenia planu dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina 
i Szałasowizny: 
MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
MN2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, 
U tereny zabudowy usługowej, 
UM tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
PU tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, 
R tereny rolne, 
ZW tereny zieleni nieurządzonej, 
ZP tereny zieleni parkowej, 
WS tereny wód powierzchniowych płynących, 
K tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, 
KD teren dróg publicznych: 
 G – główne, 
 Z – zbiorcze, 
 L – lokalne, 
 D - dojazdowe, 
 KDW – tereny dróg wewnętrznych, 
Oznaczenia planu terenów położonych w rejonie ulic: Puszkina - Magazynowej - Strzemieszyckiej – 
Katowickiej: 
P tereny wytwórczości, baz, składów magazynów, 
R tereny rolne, 
RZ tereny użytków zielonych, 
WS1 tereny wód powierzchniowych płynących, 

 

 

4.4. Opis terenu lokalizacji Zakładu 

 

Zakład DSS Recykling Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie 

Górniczej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Zakład znajduje się na terenach 

produkcyjnych, magazynowych i usługowych. Bezpośrednie otoczenie Zakładu stanowią 

szlaki komunikacji kolejowej, drogi dojazdowe, tereny produkcyjne i magazynowe i znaczne 

obszary nieużytków i łąk. 

W otoczeniu Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. znajdują się: 

• Od północy: 

Za ogrodzeniem zakładu znajduje się teren i hala produkcyjna firmy BIS Plettac 

Sp. z o.o. produkującej rusztowania. W odległości około 90 m znajduje się hotel 

Standard, a w odległości około 150 m znajduje się skład węgla kamiennego. Za składem 

z kierunku północno zachodniego w kierunku południowo wschodnim przebiega koryto 

rzeki Rakówka. Za rzeką znajduje się duży teren przemysłowy zakładu Prefbet I 

Sp. z o.o. producenta wyrobów betonowych i żelbetowych. W odległości około 

przebiega ul. Fabryczna, za którą rozpoczyna się teren zabudowy mieszkaniowej. 
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• Od wschodu: 

Między terenem Zakładu a rzeką Rakówką płynącą od północnego zachodu znajduje się 

znaczy teren nieużytków i podmokłych łąk. W odległości od 30 do 300 m znajduje się 

koryto Rakówki. Za rzeką rozpoczyna się duży kompleks przemysłowy związany 

z hutnictwem szkła i siedzibami firm Saint Gobain Glass Polska i Saint Gobain Sekurit 

Hanglas Polska. 

W kierunku północno wschodnim w odległości około przebiega ul. Strzemieszycka 

wzdłuż której znajduje się zabudowa mieszkaniowa. 

• Od południa: 

Do terenu zakładu przylegają tereny kolejowe ze skrzyżowaniem dwóch linii. 

Bezpośrednio za ogrodzeniem zakładu znajduje się wąski pas podmokłych nieużytków, 

a dalej w odległości około 30 m na wysokim nasypie przebiega linia kolejowa, za którą 

dalej rozciąga się podmokły teren nieużytków i łąk. W odległości około280 m znajduje 

się kolejny nasyp z linią kolejową. Dalej w odległości około 350 m znajduje się 

ul. Wiosenna i ul. Przełajka, przy której znajdują się pojedyncze zabudowania 

mieszkaniowe. 

W kierunku południowo wschodnim w odległości około 200 m, za węzłem kolejowym 

znajduje się teren przeznaczonej do likwidacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

w Strzemieszycach. 

• Od zachodu: 

Za ogrodzeniem Zakładu znajduje się droga dojazdowa i dalej bocznica i linia kolejowa. 

Dalej niewielki pas zieleni nieurządzonej i w odległości około 110 m znajduje się 

ul. Orkana, za którą w kierunku zachodnim i północno zachodnim rozciągają się tereny 

mieszkaniowe Strzemieszyc Wielkich. W kierunku południowo zachodnim, za terenami 

kolejowym rozpoczynają się tereny mieszkaniowe dzielnic Ciernice i Szałasowizna, 

a dalej dzielnicy Grabocin. 

 

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się: 

• w kierunku zachodnim w odległości około 110 m od terenu Zakładu i jest to zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z dopuszczeniem usług przy ulicy Orkana, 

• w kierunku północno zachodnim w odległości około 240 m od terenu Zakładu i jest to 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z dopuszczeniem usług przy 

ul. Orkana i Łaziennej, 
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• w kierunku południowo zachodnim w odległości około 240 m od terenu Zakładu i jest to 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ulicy Szałasowizna. 

 

 

Lokalizację terenu Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3.  Lokalizacja terenu Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej  

 

N 

Skala 1 : 6 100 
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4.5. Opis terenu Zakładu 

 

Brama i droga dojazdowa na teren Zakładu znajduje się w północno zachodnim 

narożniku Zakładu. Przy wjeździe znajduje się parking dla samochodów. Za szlabanem 

wjazdowym w północnej części terenu Zakładu znajduje się waga najazdowa samochodów 

ciężarowych, a dalej w kierunku wschodnim kontenerowy zbiornik na olej napędowy 

z dystrybutorem paliwa. 

W północno zachodniej części terenu Zakładu znajduje się dwukondygnacyjny 

budynek socjalno – biurowy zajmujący powierzchnię około 400 m2. Po południowej stronie 

budynku zlokalizowano dwa stalowe zbiorniki na LPG do kotłowni gazowej oraz stację 

transformatorową. 

W centralnej części Zakładu znajduje się hala produkcyjna nr 3 z instalacją do 

przetwarzania stłuczki szklanej zajmujący powierzchnię około 1600 m2. Po wschodniej 

stronie wzdłuż hali produkcyjnej znajdują się boksy magazynowe produktu gotowego (hala nr 

2) o powierzchni około 1100 m2, który stanowi wiatę otwartą od wschodniej strony z 12 

wydzielonymi boksami magazynowymi. Pomiędzy halą produkcyjną nr 3 a boksami 

magazynowymi produktu gotowego znajduje się wąska 6-metrowa przestrzeń, w której 

zlokalizowano dwa zestawy do oczyszczania powietrza składające się z cyklonu i otwartego 

filtra tkaninowego. 

Po zachodniej stronie hali produkcyjnej zlokalizowane są urządzenia technologiczne 

pracujące w otwartej przestrzeni. Od północy w kierunku południowym są to stacja 

dozowania i taśmociąg do hali produkcyjnej, linia wstępnego kruszenia Schreder, linia 

dokruszania Dragon i dodatkowy kosz zasypowy z taśmociągiem dla instalacji w hali 

produkcyjnej. Wokół tych urządzeń krążą eksploatowane na zmianę dwie ładowarki kołowe. 

W zachodniej części terenu Zakładu znajduje się wiata magazynowa surowca (hala nr 

4) o powierzchni około 560 m2 z pięcioma boksami, natomiast we wschodniej części terenu 

znajduje się hala magazynowa nr 1 zajmująca powierzchnię około 1200 m2, której północna 

część przeznaczona jest na magazynowanie wstępnie przetworzonej stłuczki szklanej, 

a południowa część na produkt gotowy. 

Teren wokół obiektów kubaturowych stanowiący place magazynowe, place 

manewrowe i drogi dojazdowe o łącznej powierzchni około 12 400 m2 jest utwardzony, 

wyłożony kostką betonową i wyposażony w kanalizację deszczową.  
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Na terenie Zakładu wyznaczone są miejsca magazynowania odpadów szklanych, dla 

selektywnego magazynowania stłuczki szklanej będącej w różnej fazie przetwarzania. 

Surowiec szklany nieprzetworzony poza wiatą magazynową surowca może być 

gromadzony na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu między wiatą 

magazynową a halą produkcyjną nr 3 w dwóch pryzmach, każda o powierzchni około 600 m2. 

Poszczególne rodzaje surowców magazynowane są selektywnie względem siebie. 

 

Stłuczka po wstępnym rozdrobnieniu może być magazynowana na utwardzonym 

i wyłożonym kostką betonową placu znajdującym się na południe od pryzm surowca 

o powierzchni 800 m2. 

Ponadto wstępnie przetworzona stłuczka może być magazynowana: 

• na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu pomiędzy boksami 

magazynowymi produktu gotowego a halą magazynową nr 1, w pryzmach o łącznej 

powierzchni około 400 m2 

• na rezerwowym utwardzonym i wyłożonym płytami betonowymi placu znajdującym 

się w północno – wschodniej części terenu Zakładu o powierzchni około 800 m2 

W południowej części Zakładu planowany jest utwardzony i wyłożony kostką 

betonową plac magazynowy o powierzchni około 1800 m2 do rezerwowego magazynowania 

surowca szklanego lub wstępnie przetworzonej stłuczki szklanej. Poszczególne rodzaje 

surowców szklany magazynowane będą selektywnie. 

Gotowy produkt w postaci oczyszczonej stłuczki szklanej gromadzony jest w boksach 

magazynowych produktu gotowego (hala nr 2). Jest to wiata otwarta od wschodniej strony 

z 12 wydzielonymi boksami magazynowymi przeznaczonymi na poszczególne rodzaje 

produktu. Produkt może być także magazynowany: 

� w południowej części hali magazynowej nr 1,  

� w trzech mobilnych boksach magazynowych, umieszczonych przy północnej ścianie hali 

produkcyjnej; czwarty boks stanowi miejsce magazynowania materiału wsadowego 

wysegregowanego w ostatniej fazie procesu; każdy boks posiada pojemność 20 Mg, 

� na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu magazynowym pomiędzy boksami 

magazynowymi produktu gotowego (nr 2), a halą magazynową nr 1 w pryzmach 

o łącznej powierzchni 200 m2.  
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Na utwardzonym placu magazynowym po południowej stronie hali produkcyjnej 

wyznaczone są niewielkie obszary do magazynowania odpadów innych niż szkło 

wysegregowanych w procesie przetwarzania. 

 

Plan sytuacyjny DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej został przedstawiony 

na rysunku poniżej. 
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Rysunek 4. Plan sytuacyjny Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 
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4.6.  Warunki krajobrazowo – przyrodnicze 

 

Dąbrowa Górnicza położona jest we wschodniej części Wyżyny Śląskiej, na obrzeżu 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na terenie miasta obok terenów przemysłowych 

i zurbanizowanych funkcjonują obszary niezwykle bogate pod względem przyrodniczym. 

Korzystne warunki wodno - gruntowe spowodowały, że zbiorowiska leśne stanowią aż 

21,83 % powierzchni miasta i porastają przede wszystkim część północną miasta (Lasy 

Trzebiesławickie), środkową (Las Bienia), a także wschodnią (Lasy Błędowskie). 

Najczęstszymi gatunkami drzew są: sosna, świerk, brzoza, grab, jesion, dąb, buk, modrzew 

i olcha. Tworzą one takie typy siedlisk jak: las mieszany świeży, bór świeży, las świeży i bór 

mieszany świeży.  

Do najcenniejszych roślin chronionych, spośród 50 gatunków występujących 

w Dąbrowie Górniczej, należą: wilczomlecz pstry, skrzyp olbrzymi, zdrojówka rutewkowata, 

mądziak malinowy, kruszczyk połabski, stojan bezlistny, dyptam jesionolistny, widłaczek 

torfowy, rosiczka okrągłolistna, tłustosz dwubarwny, kosaciec syberyjski czy żywiec 

dziewięciolistny. 

Różnorodność zbiorowisk roślinnych jest czynnikiem, który ma dominujący wpływ 

na bogactwo świata zwierzęcego. Do rzadkich, chronionych gatunków ssaków żyjących na 

tym terenie należą: bóbr europejski czy łoś (Bagna Błędowskie). Z ptaków wymienić należy 

m.in.: kureczkę nakrapianą, dzięcioła czarnego, derkacza, bociana białego, jastrzębia, 

błotniaka stawowego, trzciniaka, cietrzewia czy dudka oraz skowronka borowego 

i świergotka polnego zamieszkujących Pustynię Błędowską. Rzadkie gady żyjące 

w Dąbrowie Górniczej to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, 

padalec i zaskroniec. Płazy zamieszkujące biocenozy wodne, nadwodne i bagienne to: traszka 

grzebieniasta i górska, ropucha paskówka, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna. 

W zbiornikach i ciekach wodnych żyją takie ryby jak: leszcz, karaś, szczupak, lin, sandacz, 

okoń, węgorz, amur, słonecznica czy kiełb. Ewenementem na skalę regionu jest 

występowanie minoga strumieniowego w Białej Przemszy (na wysokości Błędowa) oraz 

pstrąga potokowego, który odbywa swoje tarło w stawach Wywierzysko w Strzemieszycach 

Wielkich. 

W Dąbrowie Górniczej występują następujące tereny podlegające ochronie 

na podstawie ustawy o ochronie przyrody: 

• Użytek ekologiczny „Młaki nad Pogorią I”, który położony jest w północno-wschodniej 

części zbiornika Pogoria I na nie zalanym poziomie eksploatacyjnym wyrobiska kopalni 
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piasku podsadzkowego i obejmuje rzadkie siedliska torfowiskowe z unikatową 

roślinnością, 

• Użytek ekologiczny „Pogoria II” obejmujący 24 ha lustra wody oraz tereny przyległe, na 

którym ochronie podlegają biocenozy nadwodne i bagienne, 

• Użytek ekologiczny Bagna w Antoniowie obejmujący rzadkie i przejściowe torfowiska 

w starorzeczu Trzebyczki koło Piły Ujejskiej.  

• Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Wzgórza Gołonoskie” obejmujący kościół  

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego wraz z cmentarzem 

parafialnym i parkiem (łączna powierzchnia zespołu wynosi 6,45 ha). Celem ochrony jest 

tu zachowanie starodrzewu w postaci klonów pospolitych i kasztanowców zwyczajnych.  

• Pomnik przyrody „Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich”, obejmujący obszar 

źródliskowy o powierzchni 1,30 ha. Ochronie podlegają tu bardzo wydajne źródła wody 

wapniowo-magnezowej, stawy oraz towarzyszący wywierzysku zespół fauny 

źródliskowej 

• Fragment obszaru NATURA 2000 „Pustynia Błędowska” zajmujący powierzchnię około 

14,5 ha. W jego obrębie znajdują się pozostałości po największym w Polsce obszarze 

śródlądowych piasków wydmowych Pustyni Błędowskiej 

• Fragment „Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” zajmujący wraz z otuliną 

powierzchnię 4200 ha. Celem ochrony jest tu zachowanie i przywrócenie wartości 

przyrodniczych, estetycznych i swoistych cech krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego 

tych ziem 

• Stanowisko dokumentacyjne „Srocza Góra” 

Ponadto na terenie miasta znajduje się 5 drzew - pomników przyrody i są to:  

• dwie lipy drobnolistne w wieku 370 - 390 lat, rosnące w dolinie Białej Przemszy na 

wysokości Kuźniczki Nowej przy drodze do Łaz, 

• dwie lipy drobnolistne rosnące na skraju parku niedaleko ul. Jaśminowej, 

• jesion wyniosły rosnący przy ul. Łaskowej w Łośniu. 

 

Najbliżej położonym z ww. obszarów jest teren stanowiska dokumentacyjnego Srocza 

Góra oddalony o około 0,8 km na północ.  

Stanowisko dokumentacyjne Srocza Góra zostało utworzone w celu ochrony 

odsłonięcia triasowej formacji geologicznej ze względu na jego walory naukowe 

i dydaktyczne. Odsłonięcie to ma długość 300 m i występuje w zachodniej części Sroczej 
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Góry. Głównym zagrożeniem stanowiska jest jego samoczynne zalesianie się. Zachowanie 

tego odsłonięcia wymaga czynnej ochrony, a więc usuwania pojawiających się tu drzew 

i krzewów. Zakład DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej znajduje się w odległości 

około 800 m na południe od stanowiska dokumentacyjnego i w żadnym aspekcie środowiska 

nie wpływa na stan stanowiska dokumentacyjnego, a tym bardziej nie przyczynia do 

szybkości zarastania odsłoniętej formacji geologicznej, co stanowi główne zagrożenie dla 

obiektu. 

 

Najbliższe tereny zaliczone do obszarów Natura 2000 to: 

� Specjalne obszary ochrony siedlisk: 

− Łąki w Sławkowie PLH240043, oddalone od zakładu o około 1,8 km na południowy 

wschód, 

− Torfowisko Sosnowiec Bory PLH240038, oddalone od zakładu o około 3,5 km na 

południe, 

− Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037, oddalone od zakładu o około 8,0 km 

na północ, 

− Łąki Dąbrowskie PLH240041, oddalone od zakładu o około 8,5 km na północny 

wschód, 

− Łąki w Jaworznie PLH240042, oddalone od zakładu o około 11 km na południe, 

− Pustynia Błędowska PLH120014, oddalona od zakładu o około 12,5 km na wschód, 

− Pleszczotka PLH120092, oddalona od zakładu o około 13,0 km na wschód, 

− Armeria PLH120091, oddalona od zakładu o około 13,8 km na wschód. 

 

 

Najbliższe Parki Krajobrazowe to: 

− Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, oddalony od zakładu o około 12 km na wschód, 

− Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, oddalony od zakładu o około 13,8 km 

na południowy wschód. 

 

Najbliżej położonym parkiem narodowym jest Ojcowski Park Narodowy oddalony od 

zakładu o około 35 km na wschód. 

Na rysunku 5 przedstawiono najbliżej położone obszary natura 2000 i parki 

krajobrazowe. 
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Rysunek 5 Lokalizacja zakładu względem obszarów Natura 2000 i parków 

krajobrazowych. 
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4.7. Warunki geologiczne 

 

Na analizowanym terenie podłoże geologiczne stanowią utwory triasowe 

i czwartorzędowe. 

Trias reprezentowany jest przez osady pstrego piaskowca. Wykształcony jest dwojako: 

dolny pstry piaskowiec (Tpp) reprezentują iły pstre z wkładkami piaskowców i piasków 

jasnoszarych, natomiast górny pstry piaskowiec – ret (Tpr) wykształcony jest w postaci skał 

węglanowych. Litologiczne są to wapienie, margle i dolomity. W centralnej części obszaru 

utwory retu odsłaniają się na powierzchni w postaci zwietrzeliny kamienistej. Na pozostałej 

części przykryte są osadami czwartorzędowymi. W wyniku uskoków osady triasu uległy 

zdyslokowaniu o głównym kierunku uskoków NW – SE. 

Czwartorzęd tworzą plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej. 

Litologicznie wykształcone są jako gliny piaszczyste, gliny pylaste i pyły oraz piaski 

średnioziarniste i gliniaste. 

 

 

4.8. Warunki hydrogeologiczne 

 

Według podziału hydrogeologicznego Polski obszar Dąbrowy Górniczej położony jest 

w obrębie regionu XII Śląsko-Krakowskiego i obejmuje dwa subregiony: XII1 Subregion 

Triasu Środkowego i XII2 Subregion Górnośląski. Obszar miasta położony jest w granicach 

występowania ciągłej pokrywy triasu i zalicza się do rejonu XII1A Zawierciańsko-Olkuskiego. 

W profilu hydrogeologicznym Dąbrowy Górniczej występują piętra wodonośne 

prowadzące wody użytkowe w utworach: czwartorzędu, triasu, karbonu, dewonu: 

• piętro wodonośne czwartorzędu zbudowane jest z różnoziarnistych piasków i tworzy 

zbiornik o charakterze zaporowym, zasilany głównie przez wody opadowe, 

• piętro wodonośne trzeciorzędu zbudowane jest z dolomitów, wapieni, margli oraz 

iłów i piasków. Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-krasowo-porowy i zasilany jest 

przez wody opadowe i wody, które przesączyły się przez utwory czwartorzędu. 

W jego obrębie wydzielone zostały trzy piętra: wapienia muszlowego (trias 

środkowy), retu (trias dolny) i pstrego piaskowca (trias dolny).  

• piętro wodonośne karbonu zbudowane jest z piaskowców i tworzy zbiornik 

o charakterze porowym, zasilany przez wody opadowe (na wychodniach skał) oraz 
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wody, które przesączyły się przez utwory triasu. Wody z tego piętra posiadają wartość 

użytkową, lecz nie są wykorzystywane gospodarczo, 

• piętro wodonośne dewonu zbudowane jest ze skał węglanowych i tworzy zbiornik  

o charakterze szczelinowo-krasowym. Pod względem hydrogeologicznym jest ono 

bardzo słabo rozpoznane i nie jest wykorzystane gospodarczo. 

 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie Dąbrowy Górniczej to: 

• czwartorzędowy GZWP „Dąbrowa Górnicza”,  

• triasowy GZWP „Olkusz - Zawiercie”,  

• karboński GZWP „Bytom”.  

 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej leży na zachodniej granicy GZWP 

„Olkusz Zawiercie”.  

Jakość wód podziemnych na terenie Dąbrowy Górniczej badana jest przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach prowadzonego 

monitoringu środowiska. W granicach miasta monitoring prowadzony jest w jednym punkcie 

0007/R Dąbrowa Górnicza, gdzie badana jest woda triasowego poziomu wodonośnego. 

Jakość wód podziemnych w obrębie GZWP 454 – „Olkusz – Zawiercie” w 2008 i 2009 roku 

odpowiadała II klasie jakości. 

Zakład DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej stosuje zabezpieczenia celem 

ograniczenia oddziaływania na środowisko wodno – gruntowe. Opis zabezpieczeń został 

przedstawiony w punkcie „15. Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie 

oddziaływania na środowisko”. 

 

Jednolite części wód podziemnych określone w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony przez 

Radę Ministrów dnia 22 lutego 2011 roku (Monitor Polski z dnia 27 maja 2011 r. Nr 40 

poz. 451) i zgodnie z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną ma usprawnić proces osiągania celów 

środowiskowych. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z art. 4 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wód podziemnych następujące cele środowiskowe: 
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� zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

� zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 

(z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywnie Wodnej), 

� zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

� wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 

człowieka. 

 

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części 

Wód Podziemnych oznaczonym kodem europejskim PLGW2100134 leżącym w regionie 

wodnym Małej Wisły w ekoregionie równin centralnych o nazwie JCWPd 134. Ocena stanu 

ilościowego – zły, ocena stanu chemicznego – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zagrożona, z określeniem derogacji. W uzasadnieniu derogacji podano 

wpływ górnictwa, prowadzone odwadnianie kopalń i zatapianie głębokich lejów depresji oraz 

brak możliwości zakończenia eksploatacji ze względów gospodarczych. 

 

 

4.9. Warunki hydrologiczne 

 

Analizowany obszar znajduje się w obrębie zlewni Przemszy. Najważniejsze rzeki to 

Bobrek i Rakówka. Potok Bobrek jest prawobrzeżnym dopływem Białej Przemszy. 

Powierzchnia całej zlewni (IV rzędu) wynosi ponad 119 km2. 

Analizowany teren jest odwadniany do przepływającej na wschód od zakładu potoku 

Rakówka, który jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Bobrek. Rzeka uchodzi do Bobrka 200 m 

poniżej drogi Strzemieszyce Wielkie – Ostrowy Górnicze. Powierzchnia zlewni Rakówki 

wynosi 29,6 km2, a jej długość – 5,3 km. Średni spadek dna wynosi 2,25. Ponadto Rakówka 

płynie od oczyszczalni ścieków (kolektor ściekowy) ArcelorMittal Poland S.A. 

uregulowanym korytem. Górny odcinek Rakówki o długości 2 km przebiega wśród 

zabudowań i zakładów przemysłowych w Strzemieszycach Wielkich. Poza kilkoma rowami 

odwadniającymi w części rolniczej zlewni oraz poza wylotami kanalizacyjnymi w obrębie 

Strzemieszyc, Rakówka, przyjmuje dwa lewobrzeżne dopływy, a mianowicie: Rów Burki 

oraz potok wypływający w Strzemieszycach Małych, przepływający częściowo przez teren 
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ArcelorMittal Poland S.A. Rakówka na całej długości jest uregulowana. W połowie jej 

długości uchodzi do niej lewobrzeżny kanał Ulgi, prowadzący wielkie wody Bobrka. Reżimy 

przepływów Bobrka i Rakówki pozostają pod wpływem gospodarczej działalności człowieka 

w wyniku urbanizacji (zabudowa zlewni i regulacja koryt) oraz dopływ licznych ścieków. 

 

Jakość wód rzeki Rakówki badana jest w ramach państwowego monitoringu 

środowiska w miejscu ujścia do potoku Bobrek. 

W tabeli 3.2. zamieszczono wyniki badań jakości wykonane w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska w 2010 r. prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach oraz klasyfikację wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. 

 

Tabela 3.2. Stan jakości rzeki Rakówka 

Rakówka – ujście do Bobrka 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Stężenie 
średnie 

Klasa  
jakości1 

Wartość 
graniczna 

wskaźnika2 

1 2 3 4 5 6 

Wskaźniki biologiczne 

1. Fitobentos - 0,18 IV - 

Wskaźniki fizykochemiczne i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i 
niesyntetycznych 

2. Temp. wody °C 14,64 I - 

3. Zawiesina ogólna mg/l 21,42 I - 

4. Odczyn - 8,075 I - 

5. Tlen rozp. mg O2/l 7,992 II - 

6. BZT5 mg O2/l 6,667 b.k. - 

7. Ogólny węg. org. mg C/l 5,588 I - 

8. Azot amonowy mg N/l 1,793 b.k. - 

9. Azot Kjeldahla mg N/l 2,864 b.k. - 

10. Azot azotanowy mg N/l 4,314 II - 

11. Azotyny mg NO2/l 4,624 - - 

12. Azot azotynowy mg N/l 0,4948 - - 

13. Azot ogólny mg N/l 7,485 II - 

14. Fosfor ogólny mg P/l 0,38 II - 

15. Przew. elektrol. µµµµS/cm 1620 b.k. - 

16. Subst. rozp. og. mg/l 1021 - - 

17. Twardość ogólna mg CaCO3/l 374,3 II - 

18. Siarczany mg SO4/l 141,3 I - 

 



 
Przegl ąd ekologiczny dla instalacji odzysku szkła – Centru m Recyklingu Szkła  

eksploatowanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 34 

1 2 3 4 5 6 

19. Chlorki mg Cl/l 450 b.k. - 

20. Fluorki mg F/l 1,775 - 1,5 

21. Arsen mg As/l 0,005 - 0,05 

22. Bar mg Ba/l 0,06775 - 0,5 

23. Bor mg B/l 0,06525 - 2 

24. Chrom +6 mg Cr/l 0,0015 - 0,02 

25. Chrom ogólny mg Cr/l 0,0015 - 0,05 

26. Cynk mg Zn/l 0,06825 - 1 

27. Glin mg Al/l 0,025 - 0,4 

28. Miedź mg Cu/l 0,002875 - 0,05 

29. Fenole lotne mg/l 0,008125 - 0,01 

30. Oleje mineralne mg/l 0,021 - 0,2 

Wskaźniki chemiczne 

nie badane 
1  Załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
2  Załącznik nr 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
b.k. – oznacza przekroczenie wartości, powyżej której wartości granicznych nie ustala się 

 

 

Jakość wód rzeki Rakówka w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ujściu do 

Bobrka jest niezadowalająca - w przypadku wskaźników, tj.: BZT5, azot amonowy, azot 

Kjeldahla, zawartość chlorków i nie spełnia wymogów I i II klasy czystości wód. 

W przypadku zawartości tlenu rozpuszczonego, azotu azotanowego, azotu ogólnego, fosforu 

ogólnego i twardości ogólnej spełnione są wymagania jakościowe dla II klasy czystości. 

W przypadku pozostałych wskaźników spełnione są kryteria jakościowe wód I klasy 

czystości.  

Nie występują przekroczenia wartości granicznych wskaźników jakości wód z grupy 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, z wyjątkiem zawartości 

fluorków. 

 

Jednolite części wód powierzchniowych określone w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony przez 

Radę Ministrów dnia 22 lutego 2011 roku (Monitor Polski z dnia 27 maja 2011 r. Nr 40 poz. 

451) i zgodnie z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną ma usprawnić proces osiągania celów 

środowiskowych. 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu obszaru Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych oznaczonych kodem europejskim PLRW20000212882 o nazwie 

Rakówka, położonym na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Małej Wisły, status: 

silnie zmieniona część wód. Stan wód oceniono jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jako zagrożone z określeniem derogacji. W uzasadnieniu derogacji podano 

wpływ działalności antropogenicznych na stan jednolitych części wód oraz brak możliwości 

technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia 

w czasie osiągnięcia celów środowiskowych. Występująca działalność gospodarcza człowieka 

związana jest ściśle z występowaniem surowców naturalnych, bądź przemysłowym 

charakterem obszaru. 

Celem środowiskowym dla silnie zmienionych części wód zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu 

chemicznego wód powierzchniowych.  

 

 

4.10. Stan jakości gleb i ziemi 

 

Podłożem geologicznym dla kształtowania się gleb na badanym terenie były przede 

wszystkim triasowe wapienie muszlowe, dolomity kruszconośne, a także osady 

plejstoceńskie: gliny i piaski polodowcowe, wyścielające doliny niektórych rzek, obniżenia 

terenu między wzniesieniami oraz zbocza niektórych wypukłych form krajobrazu. 

Rodzaj gleby analizowanego obszaru jest uwarunkowany zróżnicowaniem budowy 

geologicznej, ukształtowaniem powierzchni, warunkami klimatycznymi, stosunkami 

wodnymi, szatą roślinną oraz działalnością człowieka. 

Na obszarze Dąbrowy Górniczej wyróżnia się następujące rodzaje gleb: 

• rędziny węglanowe brunatne i rędziny mieszane w północnej części miasta porośniętej 

lasem bukowym, 

• gleby bielicowe w wschodniej części miasta, na terenie porośniętym borem sosnowym 

wokół Pustyni Błędowskiej. Poza glebami bielicowymi występują tam także piaszczyste 

gleby inicjalne, porośnięte skąpą roślinnością wydmową, 

• gleby bagienne i mady - wzdłuż szerokich dolin rzecznych (Biała Przemsza, Biała) i przy 

starorzeczach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. 
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Na terenie miasta nie występują gleby w klasach bonitacyjnych I i II, a gleby klasy III 

stanowią zaledwie 1,29 % powierzchni użytków rolnych. Resztę powierzchni Dąbrowy 

Górniczej stanowią gleby spełniające wymogi klas: IV, V i VI oraz gleby pozaklasowe. 

Wschodnią część obszaru miasta przecinają złoża rud cynkowo-ołowiowych. Tereny 

występowania tych rud biegną od Olkusza w kierunku Siewierza, przechodząc w postaci 

kilku skupisk przez gminę Dąbrowa Górnicza. Zjawisko to ma duże znaczenie dla 

interpretacji wyników analiz chemicznych gleb. Podwyższona zawartość cynku i ołowiu 

w glebie może być efektem zachodzących procesów geologicznych i geochemicznych, a nie 

jedynie wynikiem prowadzonej działalności przemysłowej na tym terenie. 

Na podstawie Regionalnego Monitoringu Gleb prowadzonego od 1982 r. przez 

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska tereny rolne na większości obszarów Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego zakwalifikowane zostały do terenów podlegających znacznemu 

ograniczeniu dla upraw rolnych. 

Do badań jakości gleb pobierana była warstwa gleby 0 ÷ 0,2 m ppt. Średnie wartości 

stężeń metali ciężkich w analizowanych gruntach odniesiono do wartości dopuszczalnych dla 

wierzchniej warstwy gruntów (0÷0,3 m ppt), określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi. 

Średnia zawartość zanieczyszczeń w Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Sosnowcu 

została zestawiona w tabeli 3.3. 

 

Tabela 3.3. Średnia zawartość zanieczyszczeń w gruntach rolnych  

Cynk Ołów Kadm 
Jednostka administracyjna 

mg/kg gleby 
Warto ści dopuszczalne stężeń w glebie 
dla gruntów zaliczanych do użytków rolnych 

300 100 4 

Dąbrowa Górnicza 420,59 104,14 4,11 

Będzin 1322,87 281,49 15,32 

Sosnowiec 546,73 134,32 5,86 

 

 

Zawartość metali ciężkich w gruntach rolnych w Dąbrowie Górniczej, Będzinie 

i Sosnowcu przekracza wartości dopuszczalne zanieczyszczeń w glebach użytków rolnych. 

Zawartość cynku stanowi: 

� w Dąbrowie Górniczej 140,2% wartości dopuszczalnej, 
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� w Będzinie 441,0% wartości dopuszczalnej, 

� w Sosnowcu 182,2% wartości dopuszczalnej. 

Zawartość ołowiu stanowi: 

� w Dąbrowie Górniczej 104,1% wartości dopuszczalnej, 

� w Będzinie 281,5% wartości dopuszczalnej, 

� w Sosnowcu 134,3% wartości dopuszczalnej. 

Zawartość kadmu stanowi: 

� w Dąbrowie Górniczej 102,8% wartości dopuszczalnej, 

� w Będzinie 383,0% wartości dopuszczalnej, 

� w Sosnowcu 146,5% wartości dopuszczalnej. 

 

 

4.11. Obiekty dziedzictwa kulturowego 

 

W zasięgu oddziaływania zakładu nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru 

zabytków województwa śląskiego, które podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. 

zm.). Najbliższe zabytki to: 

� Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Matki Boskiej i świętego 

Antoniego Padewskiego z XVII wieku – oddalony od zakładu o ok. 5,2 km na 

północny zachód, 

� Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej – oddalony od Zakładu 

o ok. 7,0 km na północny zachód. 

 

W tabeli 3.4 przedstawiono zabytki położone najbliżej Zakładu DSS Recykling 

Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na podstawie rejestru zabytków województwa śląskiego. 
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Tabela 3.4.  Wykaz głównych zabytków miasta Dąbrowa Górnicza 

Lokalizacja 
Odległość od 

granicy zakładu 
Nazwa obiektu 

Numer w 
rejestrze i data 

wpisu do 
rejestru 

Charakterystyka 

Dąbrowa Górnicza 
Gołonóg 

około 5,2 km 
na północny zachód 

Kościół parafialny pod wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny i świętego Antoniego 
Padewskiego 

9/60 
23 II 1960 

Kościół z XVII wieku 

Dąbrowa Górnicza 
Trzebisławice 

około 13,7 km 
na północ 

Kaplica 808/67 
9 XII 1967 

Kaplica z XVIII wieku 

Dąbrowa Górnicza 
Ujejsce 

około 10,0 km 
na północ Kaplica 809/67 

9 XII 1967 
Kaplica z XVIII wieku, 

przebudowana w 1820 roku 

Dąbrowa Górnicza 
Ulica Wolności 

około 7,4 km 
na północny zachód 

Budynek Pałacu Kultury Zagłębia 
Granice ochrony obejmują cały 

obiekt wraz z najbliższym 
otoczeniem (schody, podejścia, 

podjazdy), wystrojem i 
wyposażeniem wnętrza (wykładziny 

ścian, posadzki, sztukaterie, 
urządzenie sali widowni i 

projekcyjnej) 

1240/79 
22 XI 1979 

Zrealizowany w latach 
pięćdziesiątych XX wieku według 

projektu A. Rzepeckiego 

Dąbrowa Górnicza około 7 km 
na północny zachód 

Kościół parafialny pod wezwaniem 
Matki Boskiej Anielskiej 

1623/96 
29 III 1996 

Kościół wzniesiony w latach 
1898-1912 według projektu 

Józefa Pomian-Pomianowskiego 
Do korpusu od północnego 

zachodu przylega pierwotny 
kościół parafialny zbudowany w 

latach 1875-1877 przez 
budowniczego Juliana Pokera 

 

 

Zabytki Dąbrowy Górniczej znajdują się w znacznych odległościach od terenu 

Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. i poza zasięgiem oddziaływania instalacji do przetwarzania 

stłuczki szklanej.  

 

 

4.12. Stan jakości powietrza 

 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano na podstawie wyników pomiarów 

przedstawionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Dane pochodzące ze stacji pomiarowych zlokalizowanych w Aglomeracji 

Górnośląskiej zestawione zostały w tabeli 3.6. 
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Tabela 3.6.  Stan jakości powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej w roku 2012 

Średnie stężenie w 2012 r. 

Miejscowość Ulica PM 10 
[µµµµg/m3] 

PM 2,5 
[µµµµg/m3] 

NO2 
[µµµµg/m3] 

Pb  
[µµµµg/m3] 

Benzen 
[µµµµg/m3] 

Dąbrowa Górnicza ul. 1000 – lecia 57 - 27 - 1,7 

ul. Mewy 47 33,9 25 - - 
Gliwice 

ul. Konstytucji - - - - 4,1 

Al. Górnośląska (stacja 
komunikacyjna)  

50 38,8 49 - 3,2 
Katowice 

ul. Kossutha 49 34,6 32 0,056 - 

Ruda Śląska ul. 1 Maja - - - - 4,3 

Sosnowiec ul. Lubelska 49 - - - - 

Tychy ul. Tołstoja 45 - 27 - - 

Zabrze ul. Skłodowskiej – Curie 52 - 29 - 3,6 

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 40 251) 

202) 
40 0,5 5 

1) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. 
2) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

Analiza wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykazuje, że w rejonie 

aglomeracji miast Górnego Śląska stężenia zanieczyszczeń substancji gazowych i ołowiu 

utrzymują się w granicach wartości dopuszczalnych. Przekroczone są natomiast wartości 

średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10: 

• w Dąbrowie Górniczej, stanowiąc 142 % poziomu dopuszczalnego, 

• w Gliwicach, stanowiąc 117 % poziomu dopuszczalnego, 

• w Katowicach, stanowiąc 122 % poziomu dopuszczalnego, 

• w Tychach, stanowiąc 112 % poziomu dopuszczalnego, 

• w Sosnowcu, stanowiąc 122 % poziomu dopuszczalnego, 

• w Zabrzu, stanowiąc 130 % poziomu dopuszczalnego. 

 

Przekroczone są również wartości średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 

stanowiąc: 

• w Gliwicach – 136 % poziomu dopuszczalnego, 

• w Katowicach – 138 % poziomu dopuszczalnego. 
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4.13. Opis warunków meteorologicznych 

 

Przy przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko uwzględnia się dane 

meteorologiczne, takie jak: 

• średnie temperatury powietrza, 

• wilgotność powietrza, 

• prędkość z poszczególnych kierunków wiatrów, 

• średnie sumy opadów atmosferycznych, 

• współczynnik równowagi atmosfery. 

 

Temperatura powietrza 

Górny Śląsk leży w zasięgu klimatu środkowoeuropejskiego o wpływach mas 

powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Klimat tego obszaru cechują małe wahania 

temperatury oraz krótkie i najczęściej łagodne zimy. Średnia roczna temperatura waha się 

od 4°C w Beskidach do 9°C w Kotlinie Raciborskiej. Roczna liczba dni z mrozem dochodzi 

do 40, a dni śnieżnych do ok. 50. Największe mrozy rzadko przekraczają -30 °C, a upały 

+38 °C.  

Wskaźnikiem opisującymi stosunki termiczne danego obszaru jest między innymi 

średnia roczna temperatura powietrza, która, na podstawie danych Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej, w roku 2005 wyniosła w Katowicach 8,3°C, w 2009 r.: 9,0 °C,  

a w 2010 r.: 7,7°C. 

Wilgotność powietrza 

Wilgotność względna powietrza określa stopień nasycenia powietrza parą wodną. 

Względna wilgotność powietrza dla rejonu Katowic wynosi średnio w roku około 79 %. 

Największa wilgotność względna powietrza występuje od listopada do lutego. Roczne 

maksimum wynoszące od około 80 ÷ 90 % przypada na miesiąc grudzień. Najmniejsza 

wilgotność względna przypada na schyłek wiosny. Minimum roczne zazwyczaj notuje się 

w czerwcu.  

Opady atmosferyczne 

Obszar Górnego Śląska charakteryzuje się wysoką przeciętną opadów (600 ÷ 800 

mm). Na obszarze aglomeracji gospodarczych wytworzył się klimat lokalny, o cechach 

zwiększonej liczby dni mglistych i deszczowych. Z pomiarów prowadzonych przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w posterunku meteorologicznym zlokalizowanym 
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w Katowicach wynika, że wartość średnia z rocznych sum opadów atmosferycznych w latach 

1962 - 2004 wynosiła 723 mm. 

Prędkość wiatru 

Prędkości z poszczególnych kierunków wiatru uwzględniono na podstawie 

wieloletnich badań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

wykonywanych w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Katowicach i zestawiono 

w tabeli nr 3.6. 

 

Tabela 3.6. Częstość występowania prędkości i kierunków wiatru w procentach 

Stacja 
Katowice 

Suma NNE NEE E SEE SSE S SSW SWW W NWW NNW N 

Częstość występowania prędkości i kierunków wiatru w procentach 

Suma % 5,57 5,42 9,19 7,69 5,90 5,43 11,25 18,01 12,61 8,21 5,94 4,78 

1 m/s 26,87 2,57 2,08 2,80 3,03 2,78 2,40 2,68 2,56 1,74 1,25 1,10 1,89 

2 m/s 18,31 1,28 1,16 1,63 1,47 1,39 1,23 2,02 2,59 1,95 1,28 1,16 1,15 

3 m/s 18,70 1,00 0,89 1,59 1,40 1,02 0,69 2,20 3,58 2,72 1,48 1,31 0,82 

4 m/s 13,65 0,44 0,63 1,12 0,86 0,40 0,45 1,47 3,07 2,30 1,39 1,02 0,50 

5 m/s 9,54 0,16 0,37 0,93 0,48 0,19 0,25 0,96 2,42 1,68 1,26 0,58 0,26 

6 m/s 5,15 0,07 0,15 0,46 0,19 0,07 0,12 0,71 1,32 0,98 0,63 0,35 0,11 

7 m/s 3,26 0,04 0,06 0,32 0,14 0,01 0,10 0,45 0,91 0,59 0,43 0,21 0,03 

8 m/s 2,54 0,01 0,06 0,16 0,10 0,03 0,12 0,35 0,85 0,39 0,29 0,15 0,02 

9 m/s 1,33 0,00 0,02 0,14 0,04 0,01 0,04 0,26 0,47 0,17 0,13 0,04 0,00 

10 m/s 0,36 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,09 0,15 0,04 0,04 0,01 0,00 

>10 m/s 0,29 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,07 0,08 0,06 0,05 0,00 0,00 

 

 

Stany równowagi atmosfery 

Stany równowagi atmosfery określone zostały na podstawie pionowych ruchów 

powietrza. Parametr stanu równowagi atmosfery jest kombinacją czynników: termicznego, 

dynamicznego gradientu temperatury i prędkości wiatru. 

Wyróżnia się 6 stanów równowagi atmosfery: silnie chwiejna, chwiejna, lekko 

chwiejna, obojętna, lekko stała i stała. Stan stały równowagi charakteryzuje się znaczną 

ilością cisz, co stwarza niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

i prowadzi do wysokiego poziomu stężeń w tym okresie. W okresie równowagi chwiejnej 

i silnie chwiejnej występują nieuporządkowane pionowe ruchy powietrza, co nie wpływa 

korzystnie na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Najkorzystniejszy rozkład 

stężeń zanieczyszczeń występuje w okresie równowagi obojętnej. Znaczny udział wiatrów 

o dużych prędkościach i stosunkowo niewielkie ruchy pionowe powietrza powodują 
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rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w dużych odległościach od emitorów, a tym samym 

tworzą optymalny poziom stężeń zanieczyszczeń. 

 

Tabela 3.7.  Stany równowagi atmosfery. 

Nazwa stanu 
równowagi 

Nr stanu 
równowagi 

Zakres prędkości wiatru 
m/s 

silnie chwiejna 1 1-3 

chwiejna 2 1-5 

lekko chwiejna 3 1-8 

obojętna 4 1-11 

lekko stała 5 1-5 

stała 6 1-4 

 

W tabeli 3.8 zestawiono częstość występowania poszczególnych stanów równowagi 

w Katowicach. 

 

Tabela 3.8. Częstość występowania stanów równowagi atmosfery w procentach 

Stacja 
Katowice 

Suma NNE NEE E SEE SSE S SSW SWW W NWW NNW N 

Częstość występowania kierunków wiatru i stanów równowagi atmosfery w procentach 

Suma % 5,57 5,42 9,19 7,69 5,90 5,43 11,25 18,01 12,61 8,21 5,94 4,78 

klasa 1 0,64 0,05 0,05 0,05 0,09 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

klasa 2 8,86 0,71 0,63 0,88 0,95 0,68 0,54 0,81 1,01 0,93 0,66 0,53 0,53 

klasa 3 22,27 1,33 1,12 2,04 2,02 1,52 1,24 2,33 2,97 2,76 2,13 1,50 1,32 

klasa 4 48,34 2,49 2,43 3,91 2,59 1,74 1,74 5,30 10,44 7,31 4,69 3,45 2,25 

klasa 5 4,28 0,21 0,17 0,28 0,29 0,30 0,31 0,64 1,00 0,46 0,26 0,14 0,20 

klasa 6 15,61 0,79 1,01 2,03 1,75 1,60 1,54 2,11 2,53 1,10 0,43 0,28 0,45 

 

 

4.14. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu 

 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznaczono na podstawie mapy 

topograficznej w skali 1 : 10 000 dla ośmiu sektorów róży wiatrów, w promieniu 1 000 m 

od analizowanego obiektu: 

• Północ 0,6 m 

• Północny wschód 0,6 m 

• Wschód 0,6 m 
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• Południowy wschód 1,0 m 

• Południe 1,2 m 

• Południowy zachód 1,2 m 

• Zachód 1,2 m 

• Północny zachód 0,6 m 

 

Do obliczeń przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu w wysokości 

0,9 m. 

 

 

5. Opis instalacji i rodzaj stosowanej technologii 

 

DSS Recykling Sp. z o.o. przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie Górniczej posiada 

instalację do przetwarzania różnego rodzaju odpadów szklanych. Instalacja obecnie składa się 

z trzech linii: 

• linii wstępnego kruszenia Schreder umieszczonej w otwartej przestrzeni, 

• głównej linii technologicznej przetwarzania różnych rodzajów szkła, umieszczonej 

wewnątrz hali produkcyjnej nr 3, 

• linii dokruszania szkła z kruszarką Dragon umieszczona w otwartej przestrzeni. 

 

Przyjęcie i magazynowanie stłuczki szklanej 

Odpady szklane przywożone są transportem samochodowym i po zważeniu na wadze 

najazdowej rozładowywane w miejscach magazynowania stłuczki szklanej Miejsca 

magazynowania znajdują się w zachodniej części zakładu we wiacie magazynowej z pięcioma 

boksami o pojemności 50 

Mg każdy lub na 

utwardzonym i wyłożonym 

kostką betonową placu 

między wiatą magazynową 

a halą produkcyjną nr 3 

w dwóch pryzmach, każda o 

powierzchni około 600 m2. 

Poszczególne rodzaje Utwardzony plac magazynowy pomiędzy  
halą produkcyjną nr 3 a wiatą magazynową surowca 
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surowców magazynowane są selektywnie względem siebie. 

 

Dalsze miejsca magazynowania stłuczki szklanej zależą od fazy przetwarzania, 

w którym dany odpad się znajduje. Na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu na 

południe od pryzm surowca znajduje się miejsce magazynowania stłuczki po wstępnym 

rozdrobnieniu o powierzchni 800 m2. 

Ponadto wstępnie przetworzona stłuczka może być magazynowana: 

• w północnej części hali magazynowej nr 1 znajdującej się we wschodniej części 

terenu Zakładu, 

• na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu pomiędzy boksami 

magazynowymi produktu gotowego a halą magazynową nr 1, w pryzmach o łącznej 

powierzchni około 400 m2 

• na rezerwowym utwardzonym i wyłożonym płytami betonowymi placu znajdującym 

się w północno – wschodniej części terenu Zakładu o powierzchni około 800 m2 

W południowej części Zakładu planowany jest utwardzony i wyłożony kostką 

betonową plac magazynowy o powierzchni około 1800 m2 do rezerwowego magazynowania 

surowca szklanego lub wstępnie przetworzonej stłuczki szklanej. Poszczególne rodzaje 

surowców szklany magazynowane będą selektywnie. 

 

Gotowy produkt w postaci oczyszczonej stłuczki szklanej gromadzony jest w boksach 

magazynowych produktu gotowego (hala nr 2). Produkt może być także magazynowany: 

� w południowej części hali magazynowej nr 1,  

� w trzech mobilnych boksach magazynowych, umieszczonych przy północnej ścianie hali 

produkcyjnej; czwarty boks stanowi miejsce magazynowania materiału wsadowego 

wysegregowanego w ostatniej fazie procesu; każdy boks posiada pojemność 20 Mg, 

� na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu magazynowym pomiędzy boksami 

magazynowymi produktu gotowego (hala nr 2) a halą magazynową nr 1 w pryzmach 

o łącznej powierzchni 200 m2.  

Miejsca magazynowania poszczególnych materiałów szklanych przedstawiono na 

rysunku 4 na str. 25. 

 

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu z otwartych placów 

magazynowych i zwilżenia sezonowanej stłuczki szklanej stosowane jest zraszanie hałd 
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stłuczki szklanej. System zraszania uruchamiany jest w sposób automatyczny zgodnie 

z zadanym czasookresem. System automatycznego zraszania obejmuje 10 szt. zraszaczy. 

 

Linia wstępnego kruszenia Schreder 

Linia wstępnego kruszenia Schreder służy do pierwszego i wstępnego kruszenia szkła, 

w wyniku którego powstaje 

surowiec kierowany do głównej 

linii technologicznej. Linia 

wstępnego kruszenia składa się z 

kruszarki wstępnej Schreder, 

przenośnika taśmowego, 

nadtaśmowego separatora 

magnetycznego i przesiewacza 

wibracyjnego.  

Stłuczka szklana do linii 

podawana jest za pomocą 

ładowarki kołowej. Na leju zasypowym zainstalowane są 3 zraszacze sterowane ręcznie 

uruchamiane podczas zasypywania stłuczki. Materiał z leja zasypowego dozowany jest do 

kruszarki, gdzie następuje jego pokruszenie na mniejsze kawałki. Następnie stłuczka szklana 

po odseparowaniu metali żelaznych jest przesiewana na przesiewaczu wibracyjnym. 

Rozdrobniona stłuczka szklana ładowarką przenoszona jest jako surowiec do dalszego 

przetwarzania w głównej linii technologicznej lub do czasowego magazynowania na 

utwardzonych i wyłożonych kostką betonową placach magazynowych albo w hali 

magazynowej (nr 1). 

 

Główna linia technologiczna 

Większa część urządzeń głównej linii technologicznej umieszczona jest wewnątrz hali 

produkcyjnej nr 3. Na zewnątrz hali znajdują się dwie stacje dozowania wraz z przenośnikami 

taśmowymi do wnętrza hali. 

Główna linia technologiczna stanowi zasadniczą część instalacji przetwarzania 

stłuczki szklanej i służy do przetwarzania odpadów szklanych w celu wytworzenia różnych 

rodzajów stłuczki szklanej posegregowanej ze względu na skład frakcyjny, kolor 

i przeznaczenie.  

 

Linia wstępnego kruszenia szkła Schreder 
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Wstępnie rozdrobniona stłuczka szklana podawana jest przez ładowarkę kołową do 

leja zasypowego i kierowana jest do przesiewacza wibracyjnego umieszczonego już wewnątrz 

hali. Stłuczka po przesianiu na cztery frakcje kierowana jest do kabiny sortowniczej lub 

z pominięciem kabiny sortowniczej do dalszej części linii. 

W kabinie 

sortowniczej prowadzona 

jest ręczna segregacja 

odpadów w celu 

oddzielania od strumienia 

stłuczki szklanej 

zanieczyszczeń takich jak 

tworzywa sztuczne, papier 

i tektura, metale i inne 

większe zanieczyszczenia. 

Stłuczka szklana 

z sortowni kierowana jest do jednej z kruszarek:  

• stłuczka szkła opakowaniowego do kruszarki walcowej,  

• stłuczka szkła płaskiego do kruszarki młotkowej. 

Następnie rozdrobniona stłuczka po przesianiu na przesiewaczu wibracyjnym 

kierowana jest do węzła doczyszczania. W węźle doczyszczania następuje wydzielenie ze 

strumienia stłuczki szklanej metali żelaznych i nieżelaznych, rozdział na frakcje, oddzielenie 

lekkich zanieczyszczeń i wydzielenie kamieni, ceramiki i porcelany.  

Następnie stłuczka szklana trafia do separatora rentgenowskiego, gdzie następuje 

usuwanie elementów szklanych niespełniających narzuconych wymagań. 

Stłuczka szklana po 

separacji rentgenowskiej 

kierowana jest do boksów 

magazynowych produktu 

gotowego, albo kierowana 

do węzła rozdziału szkła na 

kolory.  

W przypadku 

skierowania stłuczki 

Przesiewacz wibracyjny trzypokładowy; w tle kabina sortownicza 

Węzeł separacji szkła na kolory 
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szklanej do węzła separacji na kolory, materiał przesypuje się do trzeciej stacji dozowania. 

Dalej stłuczka szklana elewatorem kubełkowym przenoszona jest do separatora powietrznego 

i następnie do wstępnego separatora optycznego szkła kolorowego i do trzech wtórnych 

separatorów optycznych. W separatorach optycznych następuje rozdział stłuczki szklanej na 

poszczególne kolory: szkło bezbarwne, brązowe, zielone. Poszczególne frakcje o danym 

kolorze jako produkt gromadzone są w boksach magazynowych i za pomocą ładowarki 

kołowej transportowane są na miejsca czasowego magazynowania produktu gotowego. 

 

Linia dokruszania szkła z kruszarką Dragon 

Linia dokruszania szkła służy do dokruszania niektórych frakcji szkła płaskiego 

z głównej linii technologicznej. Linia znajduje się na zewnątrz bezpośrednio przy ścianie hali 

produkcyjnej (nr 3). 

Materiał 

przeznaczony do kruszenia 

podawany jest bezpośrednio 

z linii głównej lub poprzez 

oddzielny kosz zasypowy, 

do którego stłuczka 

zasypywana jest ładowarką 

kołową. Kruszenie 

prowadzone jest w 

kruszarce młotkowej 

Dragon. W wyniku procesu otrzymuje się materiał kierowany jako surowiec do głównej linii 

technologicznej z ominięciem procesu ręcznej segregacji i kruszenia, bezpośrednio 

przenośnikami do węzła doczyszczania stłuczki szklanej. 

 

Kontenerowy zbiornik oleju napędowego  

Na terenie zakładu znajduje się kontenerowy zbiornik oleju napędowego użytkowany 

na potrzeby własne DSS Recykling Sp. z o.o. Jest to zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 

5 m3. Zbiornik wyposażony jest w dystrybutor i przepływomierz cyfrowy, a także 

w bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze zintegrowanym 

czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. Stanowisko tankowania wyposażone jest 

w sorbent rozsypywany na miejsca ewentualnych wycieków, który po wchłonięciu paliwa jest 

sprzątany i traktowany jako odpad. 

Kruszarka  młotkowa Dragon 
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W zbiorniku gromadzony jest olej napędowy stanowiący paliwo dla ładowarek 

kołowych i własnych samochodów ciężarowych. 

 

Kontenerowy zbiornik użytkowany wyłącznie na potrzeby własne nie stanowi stacji 

kontenerowej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy 

i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej 

i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2060 z późn. zm.). 

 

 

Szczegółowy opis technologii, wykaz urządzeń instalacji do przetwarzania 

stłuczki szklanej oraz schemat technologiczny stanowią niejawny załącznik do 

niniejszego opracowania. 

 

 

6. Stan techniczny instalacji 

 

DSS Recykling Spółka z o.o. na terenie przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie 

Górniczej prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów stłuczki szklanej od 

lutego 2012 r. Obecny stan techniczny instalacji i poszczególnych urządzeń pracujących 

w liniach technologicznych jest bardzo dobry. Stan technicznych obiektów budowlanych, 

czyli hali produkcyjnej nr 3, wiaty magazynowej na surowce, hali magazynowej nr 1 

i boksów magazynowych produktu gotowego, a także drogi dojazdowej placów 

manewrowych i magazynowych jest w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej w DSS Recykling Spółka z o.o. jest 

instalacją nową utworzoną z nowych urządzeń stworzonych specjalnie dla potrzeb 

rozdrabniania szkła. Instalacja pracuje drugi rok, dotychczas bez większych awarii, ale 

z uwagi na stosowany do rozdrabniania materiał wymaga dużego nakładu pracy nad 

utrzymaniem urządzeń w bardzo dobrym stanie technicznym. Rozdrabniany materiał jest 

wyjątkowo ostry i może powodować rozcięcia taśm oraz może gromadzić się 

w trudnodostępnych miejscach między taśmami, obudowami, przy rolkach itd. powodując 

szybsze zużywanie się ruchomych elementów instalacji. Przypadkowe rozsypanie kawałków 

szkła miedzy obudowę i urządzenie stanowi duże zagrożenie dla pracującego urządzenia 
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i jego obudowy. Dlatego instalacja ta wymaga utrzymania w dobrym porządku i częstego 

czyszczenia urządzeń, a wszelkie zarysowania muszą być na bieżąco usuwane.  

Intensyfikacja produkcji nie wpływa na utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym 

po każdym dniu pracy instalacja wymaga czyszczenia i usuwania zalegającego w różnych 

punktach szkła. Konieczne jest wprowadzenie dobowego przeglądu i czyszczenia instalacji. 

Obecny stan techniczny instalacji i urządzeń pracujących na liniach technologicznych 

jest bardzo dobry, ale dalsza dobra jej praca zależy od możliwości jej utrzymania i bieżącej 

konserwacji. W obecnym reżimie technologicznym przy ograniczeniu pracy instalacji do pory 

dziennej proponuje się dopuszczenie prowadzenia prac remontowych i utrzymania instalacji 

wewnątrz hali produkcyjnej nr 3 w porze nocnej. 

 

 

7. Ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii 

 

Przetwarzanie odpadów jest specyficznym procesem technologicznym, w którym nie 

ma możliwości precyzyjnego określenia ilości poszczególnych rodzajów odpadów 

wchodzących do instalacji. Ilość poszczególnych rodzajów stłuczki szklanej przyjmowanej do 

przetwarzania jest zmienna i zależy od dostępności odpadów u ich wytwórców lub 

posiadaczy. DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przyjmuje jako surowiec: 

� szkło płaskie, 

� szkło kolorowe, 

� szkło klejone, w tym szyby samochodowe, 

� szkło opakowaniowe, o różnych kolorach zbierane selektywnie, 

� szkło hartowane, 

� inne rodzaje szkła odpadowego, nie zawierające substancji niebezpiecznych 

Sumaryczna ilość odpadów przyjmowana do przetwarzania zgodnie z warunkami 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie przekracza ilości 65 000 Mg/rok i jest znacznie 

niższa niż nominalna wydajności instalacji. 

 

W wyniku procesu otrzymuje się różnego rodzaju i jakości materiał stłuczki szklanej, 

który kierowany jest jako surowiec głównie do hut szkła oraz materiały stanowiące odpad 

powstałe w wyniku segregacji stłuczki szklanej. W wyniku procesu powstają odpady o 

kodach: 

� 19 12 01 Papier i tektura  max. 2 000 Mg/rok 
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� 19 12 02 Metale żelazne max. 2 000 Mg/rok 

� 19 12 03  Metale nieżelazne  max. 2 000 Mg/rok 

� 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma max. 2 000 Mg/rok 

� 19 12 05  Szkło  max. 65 000 Mg/rok 

� 19 12 07 Drewno max. 100 Mg/rok 

� 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 max. 4000 Mg/rok 

 

Obecnie stłuczka szklana po przetworzeniu w instalacji kwalifikowana jest jako odpad 

o kodzie 19 12 05 – Szkło. DSS Recykling Spółka z o.o. obecnie prowadzi przygotowania do 

zmiany klasyfikacji stłuczki szklanej z odpadu na produkt. Możliwości techniczne instalacji, 

a także jakość otrzymywanej stłuczki szklanej pozwalają na taką klasyfikację zgodnie 

z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. 

ustanawiającego kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem. Po 

spełnieniu wszystkich kryteriów i opracowaniu wymaganej dokumentacji część wytwarzanej 

stłuczki szklanej będzie produktem. 

Rodzaje i ilości odpadów przyjętych do przetwarzania i wytworzonych w 2012 r. 

przedstawiono w punkcie „10. Gospodarka odpadami”. 

 

 

W DSS Recykling Spółka z o.o. stosowane są paliwa: olej napędowy i LPG – propan: 

� olej napędowy stosowany jako paliwo dla środków transportu DSS Recykling Spółka 

z o.o.: dwóch ładowarek kołowych i samochodów ciężarowych. Roczne zużycie oleju 

napędowego wynosi około 250 Mg/rok 

� 2012 r. 232 Mg/rok 

� 2013 r. (10 miesięcy) 193 Mg/rok 

� propan stosowany jest jako paliwo do opalania kotła gazowego na potrzeby grzewcze 

budynku socjalno – biurowego. Roczne maksymalne zużycie propanu wynosi około 

15 m3/rok. 

� 2012 r. 5,5 m3/rok 

� 2013 r. (10 miesięcy) 7,0 m3/rok 
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Cała instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej zasilane jest energią elektryczną. 

Roczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 650 MWh/rok. W latach 2012 – 2013 

zużycie energii elektrycznej wyniosło: 

� 2012 r. 462,593 MWh/rok 

� 2013 r. (10 miesięcy) 519,033 MWh/rok 

 

 

8. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza 

8.1. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i oszacowanie wielkości emisji 

 

Stłuczka szklana jako surowiec dla przemysłu szklarskiego przynosi wysokie efekty 

ekonomiczne i ekologiczne przy produkcji szkła, ale w procesie jej wytwarzania poprzez 

mechaniczne przetwarzanie odpadów szklanych może być źródłem emisji zanieczyszczeń 

odprowadzanych do powietrza. Odpady szklane w zależności od wymagań dla stłuczki 

szklanej jako produktu przechodzą przez kilka procesów rozdrabniania i przesiewania, 

a między tymi procesami stłuczka jest okresowo sezonowana w pryzmach na otwartej 

przestrzeni.  

Największa emisja pyłu występuje w fazie przesypywania stłuczki szklanej przy 

operacjach ładowarką, szczególnie podczas zasypywania koszy poszczególnych instalacji. 

Stosuje się rozwiązania eliminujące tą emisję w postaci miejscowego zraszania wodą 

i właściwego ustawiania łyżki ładowarki przy zasypie stłuczki. 

Kolejne fazy mielenia i przesiewania stłuczki powodują, że powstaje wiele frakcji 

stłuczki szklanej. Procesy te prowadzone są wewnątrz hali produkcyjnej i nie są źródłem 

emisji zanieczyszczeń pyłowych, ponieważ przetwarzany materiał jest lekko zwilżony. 

Proces magazynowania stłuczki szklanej może być źródłem niewielkiej emisji 

zanieczyszczeń pyłowych. Unos pyłów może następować w niesprzyjającej pogodzie, czyli 

długotrwałej suszy i porywistych wiatrów. W celu ograniczenia emisji magazynowana 

stłuczka jest okresowo zraszana.  

 

Emisja zorganizowana 

Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej w Centrum Recyklingu Szkła DSS 

Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nie posiada znaczących źródeł emisji 

zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza. Niewielkim źródłami emisji zorganizowanej są 

dwa filtry tkaninowe odprowadzające gazy z procesu oddzielania lekkich frakcji ze stłuczki 
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szklanej oraz kocioł gazowy o mocy 98,5 kW wykorzystywany dla potrzeb grzewczych 

budynku socjalno – biurowego. 

 

Proces usuwania lekkich frakcji zanieczyszczeń 

Główny proces technologiczny rozdrabniania, przesiewania i oczyszczania stłuczki 

szklanej prowadzony jest wewnątrz hali produkcyjnej nr 3 w urządzeniach obudowanych 

i przy lekkim zwilżeniu surowca. Przy normalnej pracy urządzeń na stanowiskach pracy nie 

ma wysokiego stężenia zanieczyszczeń pyłowych ponad 5 mg/m3.  

Źródłem emisji zanieczyszczeń jest proces usuwania lekkich frakcji zanieczyszczeń 

w dwóch miejscach linii technologicznej, gdzie znajdują się dwa separatory powietrzne. 

Lekkie frakcje w separatorze powietrza są odciągane przez strumień powietrza, który 

następnie jest oczyszczony w cyklonie i doczyszczany w filtrze tkaninowym. Odpylone gazy 

odprowadzane są bezpośrednio do powietrza przez tkaninę filtracyjną filtra w sposób otwarty 

niezorganizowany. Oba zestawy urządzeń oczyszczających cyklon i filtr tkaninowy 

z separacji powietrznej znajdują się na zewnątrz hali produkcyjnej nr 3 w wąskiej przestrzeni 

pomiędzy halą produkcyjną a boksami magazynowymi surowca gotowego. Każdy filtr 

tkaninowy znajduje się na wysokości h = 1,0 m i posiada przekrój 1 × 1 m.  

Parametry techniczne punktów emisji z procesu separacji lekkich frakcji 

przedstawiono w tabeli 8.1. 

 

Tabela 8.1 Charakterystyka źródeł emisji z procesu separacji lekkich frakcji w instalacji 

do odzysku stłuczki szklanej 

Charakterystyka źródła emisji Oznacze
nie 

źródła 
emisji 

Źródło emisji 
Wysokość 

[m]  
Przekrój 

[m]  

Ilo ść 
gazów 

[Nm3/h] 

Temperat
ura gazów 

[K] 

Czas emisji 
[h/rok]  

Urządzenia 
ograniczające 

emisję 

E1 Separator powietrzny nr 1 1,0 1 × 1 9600 281 4200 cyklon + filtr 
workowy 

E2 Separator powietrzny nr 2 1,0 1 × 1 9600 281 4200 cyklon + filtr 
workowy 

 

 

W tabeli 8.2 przedstawiono szacowaną wielkość emisji zanieczyszczeń z procesu 

separacji lekkich frakcji. 
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Tabela 8.2. Wielkość emisji zanieczyszczeń z procesu separacji lekkich frakcji 

Wielkości emitowanych zanieczyszczeń 
Oznacze

nie 
źródła 
emisji 

Źródło emisji Substancja Maksymal
na 

chwilowa 
[g/s] 

Średnia 
godzinowa 

 
[kg/h] 

Stężenie 
 
 

[mg/Nm3] 

Maksymal
na roczna 

 
[kg/rok] 

Pył ogółem 0,027 0,1 10 420 

Pył zawieszony PM10 0,027 0,1 10 420 E1 
Separator powietrzny  
nr 1 

Pył zawieszony PM2,5 0,014 0,05 5 210 

Pył ogółem 0,027 0,1 10 420 

Pył zawieszony PM10 0,027 0,1 10 420 E2 
Separator powietrzny  
nr 2 

Pył zawieszony PM2,5 0,014 0,05 5 210 

 

 

Roczna wielkość emisji z zanieczyszczeń z procesu separacji lekkich frakcji nie 

przekroczy: 

• Pył ogółem 840 kg/rok 

• Pył zawieszony PM10 840 kg/rok 

• Pył zawieszony PM2,5 420 kg/rok 

 

 

Kotłownia grzewcza 

Kotłownia grzewcza budynku socjalno – biurowego wyposażona jest w kocioł typu 

Vitodens 200-W firmy Viessmann o mocy 98,5 kW opalany gazem LPG – propanem. Spaliny 

z kotła odprowadzane są emitorem o wysokości h = 12 m i średnicy d = 0,2 m. 

Parametry techniczne emitora kotła grzewczego przedstawiono w tabeli 8.3. 

 

Tabela 8.3 Charakterystyka emitora kotła grzewczego 

Charakterystyka źródła emisji Oznacze
nie 

źródła 
emisji 

Źródło emisji 
Wysokość 

[m]  
Średnica 

[m]  

Ilo ść 
gazów 

[Nm3/h] 

Temperat
ura gazów 

[K] 

Czas emisji 
[h/rok]  

Urządzenia 
ograniczające 

emisję 

E3 Kocioł gazowy  
o mocy 98,5 kW 

12,0 0,2 200 353 4200 - 
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Wielkość emisji zanieczyszczeń ustalono na podstawie wskaźników emisji 

zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego dla kotłów o mocy poniżej 5 MWt. Wielkość 

emisji ze względu na stosowane paliwo oraz niską moc kotła jest bardzo mała i pomijalna. 

Wielkość emisji przedstawiono w tabeli 8.4. 

 

Tabela 8.4. Wielkość emisji zanieczyszczeń z kotła grzewczego  

Wielkość emisji zanieczyszczeń Oznaczenie 
źródła 
emisji 

Źródło emisji Nazwa zanieczyszczenia 
g/s kg/h mg/Nm3 kg/a 

Pył ogółem 0,0000006 0,000002 0,01 0 
Pył zawieszony PM10 0,0000006 0,000002 0,01 0 
Pył zawieszony PM2,5 0,0000006 0,000002 0,01 0 
Dwutlenek siarki 0,0001 0,0003 1,5 1 
Dwutlenek azotu 0,002 0,006 30 25 

E3 
Kocioł gazowy  
o mocy 98,5 kW 

Tlenek węgla 0,0003 0,001 5 4 

 

 

Kocioł ten nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza ani zgłoszenia. 

 

 

Emisja niezorganizowana 

Zakład jest źródłem emisji niezorganizowanej, gdzie unos zanieczyszczeń następuje 

podczas następujących operacji technicznych: 

� przerzucanie odpadów stłuczki szklanej, w tym głównie zasypywanie koszy zasypowych 

instalacji, 

� przesypywanie i magazynowanie surowców i produktów stłuczki szklanej, 

� przeładunek i magazynowanie oleju napędowego. 

 

 

Kosze zasypowe 

Wzdłuż zachodniej ściany hali produkcyjnej nr 3 znajdują się 4 kosze zasypowe 

stłuczki szklanej: 

� kosz zasypowy o pojemności 5 m3 podawania odpadów do linii wstępnego kruszenia 

Schreder, wyposażony w zraszacze do ograniczania emisji niezorganizowanej 

� kosz zasypowy o pojemności 10 m3 w stacji dozowania stłuczki szklanej do głównej linii 

technologicznej, wyposażony w zraszacz do ograniczania emisji niezorganizowanej 
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� dodatkowy kosz zasypowy o pojemności 5 m3 do głównej linii technologicznej dla 

stłuczki wstępnie oczyszczonej i pokruszonej 

� kosz zasypowy o pojemności 5 m3 do linii dokruszania Dragon 

 

Stłuczka szklana podawana jest do koszy zasypowych dwoma ładowarkami kołowymi 

pracującymi na zmianę. W momencie załadunku, czyli z zsypania się stłuczki z łyżki 

ładowarki występuje unos zanieczyszczeń pyłowych do powietrza. Większa część 

zanieczyszczeń w wyniku grawitacji opada bezpośrednio do kosza zasypowego lub na plac 

w otoczeniu kosza. Wielkość ziaren stłuczki szklanej zasypywanej do koszy jest duża, 

ponieważ do linii podaje się materiał jeszcze nie pokruszony lub wstępnie pokruszony, co 

przy gęstości rzędu 1650 kg/m3, powoduje że wokół koszy może tworzyć się obszar emisji 

niezorganizowanej.  

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów dwa kosze: linii wstępnego 

kruszenia i głównej linii technologicznej wyposażono w zraszacze. Zraszanie przy załadunku 

koszy pozwala ograniczyć emisję o około 50 %. Ponadto stosuje się odpowiednią technikę 

zasypywania koszy, poprzez zmniejszenie wysokości spadku materiału oraz ustawianie łyżki 

przy zsypie stłuczki maksymalnie pionowo w dół. 

Kosze zasypowe są źródłem emisji niezorganizowanej, dla których określono 

przybliżone wielkości emisji. Wysokość koszy zasypowych określono jako miejsce zrzutu 

stłuczki, które wynosi 2 lub 3 m, który traktowany jest jako miejsce emisji. Każdy kosz 

posiada przekrój 3 × 2 m. Ilość unoszonych gazów jest równa objętości materiału na łyżce, 

czyli podczas pojedynczej operacji następuje unos około 4 m3 zapylonych gazów. W ten 

sposób określono parametry źródeł emisji. 

Parametry techniczne punktów emisji z załadunku koszy zasypowych przedstawiono 

w tabeli 8.5. 
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Tabela 8.5. Charakterystyka źródeł emisji z załadunku koszy zasypowych w instalacji do 

odzysku stłuczki szklanej 

Charakterystyka źródła emisji 

Lp. Źródło emisji 
Wysokość 

[m]  
Przekrój 

[m]  

Ilo ść 
gazów 

[m3/załadu
nek] 

Temperat
ura gazów 

[K] 

Czas trwania 
załadunku w 

odniesieniu do 
godziny i do 

roku  

Urządzenia 
ograniczając

e emisję 

K1 
Kosz zasypowy linii 
wstępnego kruszenia 
Schreder 

2,0 3 × 2 4 281 350 h/rok 
zraszacze  

3 szt. 

K2 Kosz zasypowy głównej linii 
technologicznej 

3,0 3 × 2 4 281 350 h/rok zraszacz  
1 szt. 

K3 Dodatkowy kosz zasypowy 
głównej linii technologicznej 

2,0 3 × 2 4 281 50 h/rok - 

K4 Kosz zasypowy linii 
dokruszania Dragon 

3,0 3 × 2 4 281 25 h/rok - 

 

 

W tabeli 8.6 przedstawiono szacowaną wielkość emisji zanieczyszczeń mogącą 

wystąpić podczas załadunku koszy zasypowych. Faktycznie emisja z załadunku koszy linii 

wstępnego kruszenia i linii głównej jest niższa, ponieważ przy operacjach tych stosuje się 

miejscowe zraszanie wodą. 

 

Tabela 8.6. Wielkość emisji zanieczyszczeń z załadunku koszy zasypowych w instalacji do 

odzysku stłuczki szklanej 

Wielkości emitowanych zanieczyszczeń 
Oznacze

nie 
źródła 
emisji 

Źródło emisji Substancja Maksymal
na 

chwilowa 
[g/s] 

Średnia 
godzinowa 

 
[kg/h] 

Stężenie 
 
 

[mg/Nm3] 

Maksymal
na roczna 

 
[kg/rok] 

1 2 3 4 5 6 7 

Pył ogółem 0,05 0,015 750 63 

Pył zawieszony PM10 0,045 0,014 675 57 K1  
Kosz zasypowy linii 
wstępnego kruszenia 
Schreder 

Pył zawieszony PM2,5 0,02 0,006 300 25 

Pył ogółem 0,05 0,015 750 63 

Pył zawieszony PM10 0,045 0,014 675 57 K2 
Kosz zasypowy głównej 
linii technologicznej 

Pył zawieszony PM2,5 0,02 0,006 300 25 

Pył ogółem 0,1 0,03 1500 1,5 

Pył zawieszony PM10 0,09 0,027 1350 1,4 K3 
Dodatkowy kosz 
zasypowy głównej linii 
technologicznej 

Pył zawieszony PM2,5 0,04 0,012 600 0,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

Pył ogółem 0,1 0,018 1500 0,5 

Pył zawieszony PM10 0,09 0,016 1350 0,4 K4 
Kosz zasypowy linii 
dokruszania Dragon 

Pył zawieszony PM2,5 0,04 0,007 600 0,2 

 

 

Roczna wielkość emisji z zanieczyszczeń z załadunku koszy zasypowych nie 

przekroczy: 

• Pył ogółem 128 kg/rok 

• Pył zawieszony PM10 116 kg/rok 

• Pył zawieszony PM2,5 51 kg/rok 

 

 

Przesypywania i magazynowanie surowców i produktów stłuczki szklanej 

 

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, szczególnie podczas 

długookresowej suszy i przy dużych porywach wiatru może wystąpić unos drobnej frakcji 

pyłów z miejsc magazynowania stłuczki szklanej w pryzmach i następnie przenoszenie ich 

z wiatrem na dalsze odległości. Aby ograniczyć występowanie takich sytuacji zainstalowano 

na terenie Zakładu, w miejscach stałego magazynowania stłuczki szklanej w otwartej 

przestrzeni 10 szt. zraszaczy: 

• 6 szt. zraszaczy obejmuje plac magazynowy surowca i surowca w trakcie 

przetwarzania zlokalizowany pomiędzy halą produkcyjną nr 3 a wiata magazynową 

surowców,  

• 4 szt. zraszaczy obejmuje plac magazynowy surowca w trakcie przetwarzania 

i produktu zlokalizowany pomiędzy boksami magazynowymi produktu gotowego 

a halą magazynową nr 1. 

 

Możliwości pylenia stłuczki szklanej zależą od jej składu frakcyjnego. Stłuczka 

szklana jako surowiec w postaci całych tafli szklanych lub opakowań posiada bardzo małe 

możliwości pylenia. Proces przeładunku i transportu sprzyja kruszeniu się surowca na 

mniejsze elementy i fragmenty szkła, a także powstawanie pyłu szklanego o różnych 

frakcjach, jednakże w niewielkich ilościach. Szacuje się, że w postaci pyłów może wystąpić 

maksymalnie 10 % przetwarzanego surowca.  
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Nie przeprowadzono dotychczas badań możliwości unosu zanieczyszczeń pyłowych 

ze składowisk stłuczki szklanej, ponieważ nie zarejestrowano występowania problemu emisji 

niezorganizowanej pyłów ze składowisk stłuczki szklanej. 

Znane w badaniach unosu zanieczyszczeń pyłowych dotyczą tylko składowisk popiołu 

i żużla lub miału węglowego, gdzie może występować w okresach suszy unos zanieczyszczeń 

pyłowych, ale dopiero przy prędkości wiatru powyżej 5 m/s. Wtedy emisja pyłu może 

wynosić 8,5 g/ha/s, a przy prędkości wiatru powyżej 11 m/s może wynosić 500 g/ha/s. 

Składowiska stłuczki szklanej mają inny charakter niż składowiska popiołów czy 

miału. Przede wszystkim w zwale stłuczki jest bardzo duża ilość fragmentów i elementów 

szklanych nie unoszonych przez wiatr, a pył stanowi około 10 % masy gromadzonego 

surowca. Można przypuszczać, że unos zanieczyszczeń będzie dużo mniejszy. Dodatkowo na 

miejscach gromadzenia stłuczki szklanej objętych systemem zraszania około 80 – 90 % 

unoszonych zanieczyszczeń jest zatrzymywanych w wyniku nawilżenia i kontaktu z wodą. 

Dla dokonania oceny wpływu emisji niezorganizowanej przyjęto najbardziej 

niekorzystny wariant emisji z placów magazynowych stłuczki szklanej i przyjęto jednakowy 

dla wszystkich placów magazynowych wskaźnik unosu pyłów (określany tak jak dla hałd 

węgla kamiennego) na poziomie: 

� pył ogółem 0,2 kg/m2/rok 

� pył zawieszony PM10 0,1 kg/m2/rok 

� pył zawieszony PM2,5 0,1 kg/m2/rok 

 

Maksymalna roczna emisja zanieczyszczeń z placów magazynowych stłuczki szklanej 

nie przekroczy 1,1 Mg/rok dla pyłu ogółem i 0,6 Mg/rok dla pyłu zawieszonego. 

 

 

Kontenerowy zbiornik oleju napędowego 

Źródłem emisji niezorganizowanej węglowodorów do powietrza jest kontenerowy 

zbiornik oleju napędowego pojemności 5 m3. Zbiornik posiada odpowietrzenie na wysokości 

h = 2,0 m i średnicy d = 0,2 × 02 m. 

 

W tabeli 8.7 przedstawiono istniejące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 

i parametry emitorów. 
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Tabela 8.7. Wykaz istniejących źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i parametry 

emitorów 

Parametry emitora 
Nr 

emitora Źródło emisji zanieczyszczeń Wysokość 
m 

Średnica 
m 

Temperatura 
gazów 

K 

Ilość gazów 
Nm3/h 

Maksymalny 
czas pracy 

w ciągu roku 
h/a 

E4 Odpowietrzenie zbiornika o 
pojemności 5 m3 (olej napędowy) 2,0 0,2 × 02 281 5 8 760 

 

 

Zasadnicza emisja par węglowodorów następuje w czasie nalewania paliwa z cysterny 

do zbiornika magazynowego. Mniejszym źródłem emisji węglowodorów będzie proces 

tankowania samochodów, gdzie w wyniku przeładunku paliw następuje niewielki unos 

węglowodorów. Magazynowanie paliw jest najmniejszym źródłem emisji zanieczyszczeń. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń ze zbiornika wyznaczono przy założeniach: 

• gęstość oleju napędowego – 0,845 Mg/m3, 

• ilość przepompowywanego paliwa z autocysterny, za pomocą węża o średnicy 

d = 80 mm w ciągu 60 minut wynosi 5,0 m3, 

• obrót olejem napędowym 300 m3/a, 

• ubytek oleju napędowego w trakcie przeładunku wynosi 0,0006 %, 

• skład oleju napędowego – 98 % węglowodorowy alifatyczne, 1 % węglowodory 

aromatyczne, 1 % pozostałe składniki. 

 

W tabeli 8.8 zestawione zostały wielkości emitowanych węglowodorów alifatycznych 

i aromatycznych podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiorniku 

magazynowym. 

 

Tabela 8.8. Wielkości emisji węglowodorów przy przeładunku paliw i przy 

magazynowaniu paliw 

Wielkości emisji zanieczyszczeń Oznaczenie 
źródła 
emisji 

Źródło emisji Nazwa zanieczyszczenia 
g/s kg/h kg/rok 

Węglowodory alifatyczne 1,7 6,2 248 Odpowietrzenie 
zbiornika o pojemności 5 
m3 (olej napędowy) – 
przeładunek 

Węglowodory 
aromatyczne 

0,02 0,06 2,5 

Węglowodory alifatyczne 0,0001 0,0004 3,7 
E4 

Odpowietrzenie 
zbiornika o pojemności 5 
m3 (olej napędowy) - 
magazynowanie 

Węglowodory 
aromatyczne 0,000001 0,000004 0,04 
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Łączna roczna wielkość emisji zanieczyszczeń z całego Zakładu DSS Recykling  

Sp. z o.o. nie przekracza: 

• Pył ogółem 2068 kg/rok 

• Pył zawieszony PM10 1556 kg/rok 

• Pył zawieszony PM2,5 1071 kg/rok 

• Dwutlenek siarki 1 kg/rok 

• Dwutlenek azotu 25 kg/rok 

• Tlenek węgla 4 kg/rok 

• Węglowodory alifatyczne 252 kg/rok 

• Węglowodory aromatyczne 3 kg/rok 

 

 

Pojazdy samochodowe i ładowarki 

Źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń są dwie ładowarki kołowe 

poruszające się po terenie Zakładu. Paliwem dla ładowarki jest olej napędowy. Średni czas 

pracy każdej ładowarki wynosi 12 h/dobę. W wyniku spalania oleju w silniku diesla 

ładowarki emitowane są typowe zanieczyszczenia komunikacyjne takie jak tlenki azotu, pył, 

tlenek węgla i węglowodory. 

Źródłem emisji tych zanieczyszczeń są też samochody ciężarowe przywożące 

stłuczkę szklaną i wywożące produkt gotowy. Maksymalnie przez Zakład przejeżdża 

20 samochodów na dobę, średnio 2 samochody na godzinę. 

 

W tabeli 8.9 przedstawiono wskaźniki emisji zanieczyszczeń przyjęte do obliczeń 

emisji z pojazdów poruszających się po terenie Zakładu. 

 

Tabela 8.9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych grup pojazdów - emisja 

wyrażona w g/kg spalanego paliwa 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń  

g/kg paliwa 
Rodzaj urządzeń/pojazdów 

Pył  Tlenki azotu Tlenek węgla Węglowodory 
alifatyczne 

Samochody ciężarowe 
z silnikami ZS  

4,3 66 37 8,5 

Ładowarki kołowe 6 76 23 13 
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Do obliczeń emisji niezorganizowanej z ruchu pojazdów przyjęto następujące 

założenia: 

• średnie zużycie paliwa przez pojazd ciężarowy wynosi ok. 30 dm3/100 km, 

• średni odcinek przejeżdżany przez ciężarówkę wynosi 300 m,  

• średnie zużycie paliwa przez pojazdy poruszające się przez zakład w ciągu godziny 

wynosi 0,18 dm3/h, czyli 0,15 kg/h, 

• średnie zużycie paliwa przez ładowarkę kołową wynosi ok. 2 kg/h pracy. 

Stosunek ilościowy NO2 do NOx w gazach emitowanych z układów wydechowych 

pojazdów wynosi od 0,05 do 0,1. 

Wielkość emisji niezorganizowanej z pojazdów przedstawiono w tabeli 8.10. 

 

Tabela 8.10. Wielkość emisji niezorganizowanej z pojazdów poruszających się po terenie 

Zakładu 

Wielkość emitowanych zanieczyszczeń Nazwa źródła 
emisji 

Substancja 
g/s kg/h kg/rok 

Pył  0,00017 0,0006 2,5 

Pył zawieszony PM10 0,00017 0,0006 2,5 

Pył zawieszony PM2,5 0,00017 0,0006 2,5 

Tlenki azotu (NO + NO2) 0,028 0,01 42,0 

Dwutlenek azotu 0,003 0,001 4,2 

Tlenek węgla 0,0017 0,006 25,2 

Samochody 
ciężarowe 

Węglowodory alifatyczne 0,003 0,001 4,2 

Pył 0,0033 0,012 38,4 

Pył zawieszony PM10 0,0033 0,012 38,4 

Pył zawieszony PM2,5 0,0033 0,012 38,4 

Tlenki azotu (NO + NO2) 0,042 0,152 486,4 

Dwutlenek azotu 0,004 0,015 48,6 

Tlenek węgla 0,0128 0,046 147,2 

Ładowarka 
kołowa 
(2 szt.) 

Węglowodory alifatyczne 0,0072 0,026 83,2 

 

 



 
Przegl ąd ekologiczny dla instalacji odzysku szkła – Centru m Recyklingu Szkła  

eksploatowanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 62 

Zanieczyszczenia z pojazdów będą wprowadzane do powietrza niskimi emitorami, co 

powoduje, że zasięg oddziaływania emisji zanieczyszczeń będzie bardzo mały i ograniczony 

do samych tras przejazdu pojazdów.  

 

 

8.2. Wielkości dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia substancji 

w powietrzu 

 

Emisje zanieczyszczeń do powietrza nie mogą powodować przekroczenia: 

▪ dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, które określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031), 

▪ wartości odniesienia substancji, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia 

dla poszczególnych substancji w powietrzu zestawione zostały w tabeli 8.9. 

 

Tabela 8.9. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia 

substancji w powietrzu dla terenu kraju 

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 
µµµµg/m3 

Wartości odniesienia 
substancji w powietrzu 

µµµµg/m3 
Lp. Nazwa substancji Oznaczenie 

substancji 

1 h 8h 24 h rok 1 h rok 

1 Pył zawieszony PM10 - - - 50 40 280 40 

2 Pył zawieszony PM2,5 - - - - 25 - - 

7 Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 - 125 20* 350 20 

8 Tlenek węgla 630-08-0 - 10 000 - - 30 000 - 

9 Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 - - 
40 
30* 

200 40 

10 Węglowodory alifatyczne - - - - - 3 000 1 000 

11 Węglowodory aromatyczne - - - - - 1 000 43 

* ze względu na ochronę roślin 
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8.3. Metodyka obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

 

Metodyka obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu jest określona 

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

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

z metodyką w obliczaniu rozprzestrzenia bierze się pod uwagę: 

• emitory punktowe, dla których określa się współrzędne lokalizacji oraz parametry 

geometryczne charakteryzujące ten emitor 

• źródła powierzchniowe mające kształt kwadratu o bokach długości od 10 m do 1000 m, 

równoległych do kierunków północ-południe i wschód-zachód. Emisja ze źródła jest 

równomierna i efektywna wysokość źródła powierzchniowego jest jednakowa na całej 

jego powierzchni. W przypadku gdy kształt źródła powierzchniowego jest inny niż 

kwadrat, należy je zastąpić zespołem kwadratowych źródeł powierzchniowych, 

w przybliżeniu odpowiadającym kształtowi tego źródła 

• źródła liniowe, które są skończonymi źródłami prostoliniowymi o stałej emisji 

z jednostki długości i stałej efektywnej wysokości źródła. W przypadku gdy źródło nie 

odpowiada powyższym założeniom, należy je przedstawić w postaci zespołu źródeł 

liniowych spełniających te założenia. 

Źródła powierzchniowe i źródła liniowe zastępuje się zespołem emitorów 

punktowych. 

W przypadku DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej spośród źródeł emisji 

niezorganizowanej do modelu źródła powierzchniowego można przybliżyć wszystkie miejsca 

magazynowania stłuczki szklanej w postaci hałd. 

Metodyka określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

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

nie uwzględnia obliczania źródeł emisji niezorganizowanej takich jak: 

• przez okna, drzwi, świetliki i inne otwory budynków przy procesach prowadzonych 

wewnątrz pomieszczeń,  

• w procesach załadunku i przesypywania materiałów sypkich, 

• z ruchomych źródeł emisji. 

Kierunek i wielkość emisji oraz parametry jak średnica, wysokość, prędkość 

wylotowa, temperatura są trudne do określenia i zmienne, co może powodować błędne 

założenia do obliczeń. Pomimo tego punkty emisji niezorganizowanej z zasypywania koszy 
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zasypowych przybliżono do źródeł punktowych, wyznaczono parametry geometryczne 

miejsca emisji i wielkość emisji. Trasy przejazdu ładowarek kołowych i samochodów 

ciężarowych przybliżono do liniowych źródeł emisji. 

 

 

Oceny wpływu Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na 

zanieczyszczenie powietrza dokonano zgodnie z obowiązująca referencyjną metodyką 

modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) przy użyciu programu komputerowego Operat 

FB opracowanego przez firmę PROEKO Ryszard Samoć. 

Wielkości stężeń zanieczyszczeń powietrza określane są na podstawie formuły 

Pasquill’a. 

W pierwszym etapie obliczeń określane zostały wielkości maksymalnych stężeń  

1-godzinnych. Stężenie maksymalne substancji gazowej uśrednione dla 1 godziny Sm 

w określonej sytuacji meteorologicznej obliczono według wzoru: 

10001 ⋅






=
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E
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gdzie: C1, g – stałe zależne od stanu równowagi atmosfery, 

 Eg – maksymalna emisja zanieczyszczeń gazowych, 

 A, B – współczynniki poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej 

 

Maksymalne stężenia pyłu zawieszonego dla 1 godziny Smp według wzoru: 
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Odległość występowania maksymalnego stężenia w stosunku do emitora wynosi: 
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H

Bm

b

= 





2

1

 

gdzie:  C2, b –stałe zależne od stanu równowagi atmosfery. 

 

W odległości 30xmm ≈ 1,5 km od emitorów Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. nie 

występują obszary parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Najbliższym 

parkiem narodowym jest Ojcowski Park Narodowy oddalony od zakładu o około 35 km 
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i zakład nie oddziałuje na ten obszar. Najbliżej położonym obszarem ochrony uzdrowiskowej 

jest Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój, oddalone od zakładu o około 53 km, na które instalacja 

nie oddziałuje. 

W odległości od emitora mniejszej niż 10 h = 120 m, nie znajdują się wyższe niż 

parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki użyteczności publicznej. Dlatego 

obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzone zostały tylko na poziomie 

terenu. 

 

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji 

w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości 

D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku 

w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Stężenie danej substancji gazowej w punkcie o współrzędnych Xp, Yp, Zp obliczono 

według wzoru: 
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gdzie:  Eg - maksymalna emisja odpowiadająca wysokości obowiązujących standardów 
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Stężenie pyłu zawieszonego, którego prędkość opadania wf = 0, w punkcie 

o współrzędnych Xp, Yp, Zp oblicza się według wzoru: 
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Kryterium opadu pyłu 

Kryterium opadu pyłu zostało sprawdzone i dla Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej wynosi: 

∑∑∑ ≤
e

e
f e

fe h
n

E 15,30667,0
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∑∑
f e

feE  = 354 

∑
e

15,3
eh

n

0667,0
 = 25 

gdzie: f – numer frakcji substancji pyłowej, 

 e – numer emitora (od 1 do n), 

 Ef – średnia emisja danej frakcji substancji pyłowej dla okresu obliczeniowego. 

 

∑∑∑ >
e

e
f e

fe h
n

E 15,30667,0
 – warunek nie jest spełniony 

Łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg. 

Ne występuje emisja kadmu ani ołowiu. 

Kryterium opadu pyłu nie jest spełnione, dlatego przeprowadzono obliczenia opadu 

pyłu. 

 

 

8.4. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zostały 

przeprowadzone przy użyciu programu komputerowego Operat FB opracowany przez firmę 

PROEKO Ryszard Samoć, zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów 

substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 

87). 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza na terenach sąsiadujących z terenem Zakładu 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej dokonano w oparciu o wyniki obliczeń 

przeprowadzonych w siatce o wymiarach 820 × 1060 m, w punktach, co 20 m, na poziomie 

terenu przy założeniu maksymalnej możliwej emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł 

emisji. 

 

Wyniki obliczeń zostały przedstawione w załączonych do opracowania tabelach 

i rysunkach.  
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PYŁ ZAWIESZONY PM10  

Rysunek 1, 2 i 3 

Maksymalne 1-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10 są wysokie, rzędu 4200 µg/m3 

i wynikają z najbardziej niekorzystnej sytuacji meteorologicznej w roku Stężenie takie 

występuje wyłącznie na terenie Zakładu w rejonie koszy zasypowych instalacji. Analiza 

izolinii stężeń wykazuje, że wraz z odległością od koszy zasypowych stężenia gwałtowni 

spadają i na granicy Zakładu nie przekraczają 300 µg/m3. Percentyl 99,8 ze stężeń 

maksymalnych 1-godzinnych uwzględniający czas występowania emisji niezorganizowanej 

jest znacznie niższy. Na granicy Zakładu nie przekroczy wartości 100 µg/m3 co stanowi 

35,7 % wartości odniesienia.  

Stężenia średnioroczne pyłu w wyniku emisji niezorganizowanej nie przekroczą wartości 

35,5 µg/m3 co stanowi 88,8 % wartości odniesienia. Poza granicami zakładu stężenia te są 

dużo niższe i nie przekroczą wartości 2,5 µg/m3. 

 

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5  

Rysunek 4 

Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 nie przekroczą wartości 19,3 µg/m3 co 

stanowi 77,2 % wartości odniesienia. Poza granicami zakładu stężenia te są znacznie niższe 

i nie przekroczą wartości 2,0 µg/m3. 

 

OPAD PYŁU 

Rysunek 5 

Najwyższy prognozowany opad pyłu wystąpi w centralnej części Zakład i jest bardzo wysoki, 

może osiągnąć wartość 833 g/m2/rok. Jednak wraz z oddaleniem się od miejsc zasypu stłuczki 

szklanej wartości opadu pyłu znacząco spadają, tak, że na granicy zakładu nie przekraczają 

wartości 20 g/m2/rok, a na terenach zabudowy mieszkaniowej przy ul. Orkana wartości 

0,5 g/m2/rok, co stanowi 0,3 % wartości odniesienia. 

 

DWUTLENEK SIARKI 

Rysunek 6 

Maksymalne 1-godzinne stężenie dwutlenku siarki powstającego w wyniku spalania paliwa 

w kotle gazowym o mocy 98,5 kW oraz w wyniku ruchu ładowarek i samochodów są bardzo 

niskie, na poziomie pomijalnym. Stężenie to wynosi 0,08 µg/m3, co nie przekracza 0,02 % 

wartości odniesienia i występują wyłącznie na terenie Zakładu. 
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DWUTLENEK AZOTU 

Rysunek 7, 8, 9 

Maksymalne 1-godzinne stężenie dwutlenku azotu na granicy Zakładu może wynieść 

200 µg/m3 i wynika głównie z wysokiej emisji z ładowarek kołowych i samochodów. 

Percentyl 99,8 stężeń maksymalnych jest niższy i na granicy Zakładu nie przekracza wartości 

170 µg/m3 stanowiąc 85 % wartości odniesienia. 

Najwyższe stężenie średnioroczne na granicy Zakładu nie przekracza wartości 5 µg/m3 

stanowiąc 12,5 % wartości odniesienia. 

 

TLENEK W ĘGLA 

Rysunek 10 

Maksymalne 1-godzinne stężenie tlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliwa 

w kotle gazowym o mocy 98,5 kW oraz w wyniku spalania oleju napędowego w ładowarkach 

kołowych i samochodach są bardzo niskie. Stężenie to poza granicami Zakładu nie 

przekroczy 50 µg/m3, co stanowi 0,2 % wartości odniesienia. 

 

WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE 

Rysunek 11, 12, 13 

Maksymalne 1-godzinne stężenie węglowodorów alifatycznych są bardzo wysokie i wynikają 

z wysokiej chwilowej emisji podczas przeładunku zbiornika. Percentyl 99,8 stężeń 

maksymalnych uwzględniający czas emisji z okresu przeładunku i magazynowania jest 

znacznie niższy i na granicy Zakładu nie przekracza wartości 300 µg/m3 stanowiąc 10 % 

wartości odniesienia i wraz z odległością w znaczący sposób spada.  

Najwyższe stężenie średnioroczne na granicy Zakładu nie przekracza wartości 7 µg/m3 

stanowiąc 0,7 % wartości odniesienia. 

 

WĘGLOWODORY AROMATYCZNE 

Rysunek 14, 15, 16 

Maksymalne 1-godzinne stężenie węglowodorów aromatycznych poza granicami Zakładu nie 

przekraczają wartości 300 µg/m3 stanowiąc 30 % wartości odniesienia. Percentyl 99,8 stężeń 

maksymalnych uwzględniający czas emisji z okresu przeładunku i magazynowania jest 

znacznie niższy i poza granicami Zakładu nie przekracza wartości 5 µg/m3 stanowiąc 0,5 % 

wartości odniesienia. 
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Najwyższe stężenie średnioroczne poza granicami Zakładu nie przekracza wartości 0,1 µg/m3 

stanowiąc 0,2 % wartości odniesienia. 

 

Podsumowując stwierdza się, że na granicy zakładu instalacja do odzysku stłuczki 

szklanej w Centrum Recyklingu Szkła nie powoduje przekroczeń wartości odniesienia. 

 

 

9. Gospodarka wodno – ściekowa 

9.1. Gospodarka wodna 

 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nie posiada własnych ujęć wód 

powierzchniowych i podziemnych. Woda dla potrzeb technologicznych i na cele bytowe jest 

zakupywana od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

zgodnie z zawartą umową. 

W DSS Recykling Sp. z o.o. woda wykorzystywana jest na cele technologiczne i na 

cele bytowe oraz na potrzeby sieci ppoż.  

 

Cele technologiczne 

Woda na cele technologiczne wykorzystywana jest do zraszania stłuczki szklanej 

magazynowanej w otwartej przestrzeni na wyznaczonych placach magazynowych. Pryzmy 

stłuczki szklanej zraszane są powierzchniowo w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej 

pyłu i zwilżenia sezonowanej stłuczki szklanej. Woda wnikając w głąb materiału pryzmy 

zatrzymuje się w postaci filmu na ziarnach szkła oraz wnika w przestrzenie pomiędzy taflą 

szkła a warstwą folii (szkło płaskie) ułatwiając dalszą przeróbkę stłuczki szklanej. 

System zraszania uruchamiany jest w sposób automatyczny zgodnie z zadanym 

czasookresem. System automatycznego zraszania obejmuje 10 szt. zraszaczy ZK 30 W, każdy 

o wydajności 6 m3/h:  

• 6 szt. zraszaczy obejmuje plac magazynowy surowca i surowca w trakcie 

przetwarzania zlokalizowany pomiędzy halą produkcyjną nr 3 a wiatą magazynową 

surowców,  

• 4 szt. zraszaczy obejmuje plac magazynowy surowca w trakcie przetwarzania 

i produktu zlokalizowany pomiędzy boksami magazynowymi produktu gotowego 

a halą magazynową nr 1. 
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Ponadto instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej posiada miejsca zraszania 

przetwarzanego materiału, gdzie zainstalowane są zraszacze sterowane ręcznie każdy 

o wydajności 0,1 m3/h: 

� 3 szt. zraszaczy na koszu zasypowym kruszarki Schreder 

� zraszacz na koszu zasypowym linii głównej 

� zraszacz przy kruszarce młotkowej 

� zraszacz na przenośniku taśmowym rewersyjnym z układem jezdnym 

� zraszacz na leju zasypowym przed węzłem separacji szkła na kolory 

Zużycie wody na zraszanie stłuczki szklanej jest następujące: 

Qmaxh = 2,0 m3/h 

Qśrd = 10,0 m3/dobę 

Qmax rok = 1800,0 m3/rok 

 

Zużycie wody na cele technologiczne mierzone jest za pomocą wodomierza. Roczne 

zużycie wody w latach 2011 – 2012 wyniosło: 

� 2012 r.  666 m3 

� 2013 r. (10 miesięcy) 1286 m3 

 

W celu ograniczenia zużycia wody wodociągowej do zraszania stłuczki szklanej, 

powinny zostać wykorzystane wody opadowe zbierane z terenu Zakładu. DSS Recykling 

Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej powinien rozważyć możliwość zbierania wód opadowych 

podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku w specjalnym 

zbiorniku i następnie kierowanie tej wody do zraszania stłuczki szklanej. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest budowa samodzielnej studni głębinowej dla poboru wody na cele 

technologiczne.  

 

 

Cele bytowe 

Zużycie wody na cele bytowe zależy od ilości zatrudnionych osób. Zużycie wody 

wynikające z wielkości zatrudnienia 44 osób (36 pracowników fizycznych i 8 pracowników 

umysłowych) w Zakładzie wynosi około: 

Qd = 60 dm3 ×××× 36 + 30 dm3 ×××× 8 = 2,4 m3/dobę 
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Zużycie wody na cele technologiczne mierzone jest za pomocą wodomierza. Roczne 

zużycie wody w latach 2011 – 2012 wyniosło: 

� 2012 r.  535 m3 

� 2013 r. (10 miesięcy) 403 m3 

 

Cele ppoż. 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej posiada instalację przeciw pożarową 

zasilaną z sieci wodociągowej. Na zewnątrz na terenie Zakładu znajdują dwa hydranty 

∅80 mm, każdy o wydajności 10 dm3/s. Budynek socjalno – biurowy posiada hydrant ∅25 

mm o wydajności 1 dm3/s. 

 

 

9.2. Gospodarka ściekowa 

 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jest źródłem ścieków bytowych 

odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego oraz wód opadowych i roztopowych 

spływających z terenu Zakładu odprowadzanych do wód powierzchniowych. 

 

Proces przetwarzania stłuczki szklanej należy do technologii, w których nie powstają 

żadne ścieki przemysłowe. Zraszanie stłuczki szklanej w procesie przetwarzania prowadzone 

jest w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej, a także w celu polepszenia właściwości 

mechanicznych kruszenia szkła. Proces ten nie powoduje powstawania ścieków, gdyż woda ta 

w postaci filmu pozostaje na ziarnach szkła.  

Proces magazynowania i sezonowania stłuczki szklanej w pryzmach na placach 

magazynowych również nie jest źródłem ścieków przemysłowych. Pryzmy zraszane są 

powierzchniowo w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej. Woda wnikając w głąb 

materiału pryzmy zatrzymuje się w postaci filmu na ziarnach szkła oraz wnika w przestrzenie 

pomiędzy taflą szkła a warstwą folii (szkło płaskie) ułatwiając dalszą przeróbkę stłuczki 

szklanej. Nie obserwuje się powstawania i spływu żadnych odcieków do kanalizacji 

deszczowej na terenie Zakładu.  

Cały proces magazynowania i przetwarzania stłuczki szklanej nie powoduje 

powstawania ścieków. 
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Ścieki bytowe 

Ścieki bytowe powstające na terenie DSS Recykling Sp. z o.o. odprowadzane są 

kanalizacją sanitarną do zbiornika bezodpływowego o pojemności 30 m3. Zbiornik ten jest 

okresowo opróżniany za pomocą wozu asenizacyjnego, a ścieki wywożone na oczyszczalnię 

ścieków. 

Teoretyczna ilość odprowadzanych ścieków bytowych, wynikająca z wielkości 

zatrudnienia w zakładzie wynosi około: 

Qd = 60 dm3 ×××× 36 + 30 dm3 ×××× 8 = 2,4 m3/dobę 

 

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych określana jest na podstawie zużycia wody 

na cele bytowe. Ilość ścieków bytowych w latach 2011 – 2012: 

� 2012 r.  535 m3 

� 2013 r. (10 miesięcy) 403 m3 

 

 

Wody opadowe i roztopowe 

Wody opadowe i roztopowe zbierane z dachów budynków, terenów utwardzonych tj. 

parkingów, dróg i placów oraz z terenów zielonych ujmowane są w system kanalizacji 

deszczowej i kierowane do wód powierzchniowych do rzeki Rakówki. Na odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych wykonanym wylotem do rzeki Rakówka w km 0+700 w ilości 

Qmax = 172,51 dm3/s z terenu Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej przy 

ul. Magazynowej 1 Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Prezydenta 

Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 11.06.2010 r. o numerze WER.MJ.6210-6/10. 

 

Wody opadowe i roztopowe zbierane są systemem wpustów z osadnikami włączonymi 

do kanalizacji deszczowej. Kanalizacja wykonana jest z rur ∅200 – 400 mm z PVC-U LITE. 

Przykanaliki wyposażone są w studnie rewizyjne z rur karbowanych PVC-U ∅400, kolektory 

deszczowe wyposażone są w studnie betonowe ∅1200.  

Przed wylotem do rzeki Rakówki na kanalizacji deszczowej zabudowany jest 

separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem. Jest to separator lamelowy 

PSW Lamela 20/200 średnicy 1800 mm z osadnikiem o średnicy Dz = 2300 i pojemności 

3,5 m3. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rzeki Rakówki w km 
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0+700 poprzez wylot ∅400 usytuowany w prefabrykowanej ściance o wymiarach 

1400 × 1340 mm o konstrukcji żelbetowej. 

Współrzędne geograficzne wylotu: 

� szerokość geograficzna N 50°18’27.15” 

� długość geograficzna E 19°17’27.72” 

 

Ilości wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu odprowadzanych do rzeki 

Rakówki obliczono poniżej. 

Całkowita powierzchnia, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe: 

o dachy budynków    F1 = 0,4852 ha 

o nawierzchnia uszczelniona parkingu  F2 = 0,0150 ha 

o nawierzchnia szczelna drogi dojazdowej F3 = 0,0341 ha 

o nawierzchnia uszczelniona placu  F4 = 1,1864 ha 

o nawierzchnia uszczelniona chodników F5 = 0,0384 ha 

o tereny zielone     F6 = 0,4755 ha 

        Fc = 2,2346 ha 

 

Współczynnik spływu powierzchniowego ϕ i współczynnik opóźnienia ψ zależny od 

rodzaju pokrycia terenu wynosi: 

o dachy budynków  ϕ1 = 0,95 ψ1 = 1,0 

o nawierzchnia uszczelniona parkingu ϕ2 = 0,85 ψ2 = 1,0 

o nawierzchnia szczelna drogi dojazdowej ϕ3 = 0,80 ψ3 = 1,0 

o nawierzchnia uszczelniona placu ϕ4 = 0,75 ψ4 = 0,91 

o nawierzchnia uszczelniona chodników ϕ5 = 0,70 ψ5 = 1,0 

o tereny zielone ϕ6 = 0,10 ψ6 = 0,69 

 

stąd średni powierzchniowy współczynnik spływu: 

.

5544332211

cF

FFFFF ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

ϕϕϕϕϕϕ  

.

5544332211

cF

FFFFF ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

ψψψψψψ  

66,0
2346,2

4755,010,00384,070,01864,175,00341,080,00150,085,04852,095,0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=ϕ
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73,0
2346,2

4755,069,00384,011864,191,00341,010150,014852,01 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=ψ  

 

Średnioroczny spływ wód opadowych 

Średni spływ ścieków opadowych oblicza się według wzoru:  

Qśr/rok = ϕ × Fc × H 

gdzie: Fc - powierzchnia całkowita zlewni = 2,2346 ha = 2 2346 m2 

 ϕ - średni powierzchniowy współczynnik spływu = 0,66 

 ψ - średni współczynnik opóźnienia odpływu = 0,73 

 H - wysokość opadów z wielolecia przyjęta dla tego regionu = 757 mm/rok = 0,757 

m3/m2/rok (dane za lata 1961 ÷ 1991) 

stąd obliczona średnia ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzana do kanalizacji 

deszczowej zakładu wynosi:  

Qśr/rok = 0,66 × 2 2346 × 0,757 ≅ 11 165 m3/rok 

 

Maksymalny spływ wód opadowych 

Dla deszczu nawalnego o natężeniu q = 0,131 m3/s/ha, czasie trwania t = 15 minut 

i prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20 % (raz na 5 lat) obliczono maksymalny spływ wód 

opadowych na podstawie następującego wzoru: 

Qmax = ϕ × ψ × Fc × q  [m3/s] 

gdzie: Fc - powierzchnia całkowita zlewni = 2,2346 ha = 2 2346 m2 

 ϕ - średni powierzchniowy współczynnik spływu = 0,66 

 ψ - średni współczynnik opóźnienia odpływu = 0,73 

Qmax = 0,66 × 0,73 × 2,2346 × 0,131 ≅ 0,141 m3/s 

 

W czasie trwania 15-minutowego deszczu o przyjętym natężeniu q = 0,131 m3/s/ha 

ze zlewni raz na 5 lat do kanalizacji deszczowej może być odprowadzana następująca ilość 

wód opadowych: 

Qmax/15 min. = 127 m3 
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Jakość odprowadzanych wód opadowych określona na podstawie wyników badań 

zleconych Firmie Projektowo Usługowo Badawczą EKOWIZJER w listopadzie 2013 r. 

została przedstawiona w tabeli 9.1. 

 

Tabela 9.1. Jakość wód opadowych odprowadzanych do rzeki Rakówka 

Lp. Badany wskaźnik Jednostka Wynik badania 
listopad 2013 r. 

Najwyższe dopuszczalne 
wartości wskaźników 

określone w Rozp.M.Ś.  
z dnia 24 lipca  

2006 r. 

1 Zawiesiny ogólne mg/l 21,0±0,31 100 

2 Węglowodory 
ropopochodne 

mg/l 0,78±0,26 15 

 

 

Jakość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych nie 

przekracza warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), z późniejszymi zmianami, tj.: 

� zawiesiny ogólne 100 mg/dm3, 

� węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3. 

 

Wylot jako urządzenie wodne powinien być odebrany przez administratora rzeki 

Rakówki. 
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10. Gospodarka odpadami 

 

Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej prowadzi 

w istniejącej instalacji przetwarzania odpadów produkcję stłuczki szklanej z odpadów innych 

niż niebezpieczne przyjmowanych od różnych posiadaczy odpadów. W instalacji dotychczas 

prowadzony był odzysk w procesie R15, czyli proces przetwarzania odpadów w celu ich 

przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. Obecnie ustawa o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. nie ma tego procesu, dlatego prowadzony proces kwalifikuje się do 

odzysku R5, czyli recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. W instalacji 

wytwarzana jest stłuczka szklana kwalifikowane do odpadów innych niż niebezpieczne, która 

wykorzystywana jest jako surowiec do produkcji szkła w hutach. 

DSS Recykling Sp. z o.o. na terenie Zakładu prowadzi również zbieranie różnych 

rodzajów odpadów. 

DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej posiada pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów w instalacji, które obejmuje także prowadzony proces odzysku i 

zbieranie odpadów szklanych. Pozwolenie zostało wydane decyzją Prezydenta Miasta 

Dąbrowy Górniczej znak WER.6221.2.2011.JP z dnia 24 czerwca 2011 r. DSS Recykling 

Spółka z o.o. posiada także decyzję na zbieranie różnych rodzajów odpadów wydaną decyzją 

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6233.3.11.2012.AW z dnia 2 sierpnia 

2012 r. oraz decyzję na transport odpadów znak WER.6233.2.8.2013.AW z dnia 12 marca 

2013 r. 

 

W wyniku zmiany ustawy o odpadach zachodzi konieczność zmiany pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów w zakresie odzysku i zbierania odpadów, co ustawowo ma być 

zrealizowane w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r., czyli w 2014 

roku. 

 

 

10.1. Wytwarzanie odpadów 

 

Na terenie Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej Strzemieszycach wytwarzane są odpady: 

• powstające w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadów w instalacji do 

odzysku stłuczki szklanej, 
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• powstające w wyniku eksploatacji urządzeń instalacji i typowe odpady z działalności 

gospodarczej.  

 

Główny strumień odpadów stanową odpady wytwarzane w procesie przetwarzania 

odpadów szklanych odbieranych od różnych posiadaczy odpadów w instalacji do odzysku 

stłuczki szklanej. Proces przetwarzania dotychczas był tak prowadzony, że przywożone do 

zakładu odpady szklane poddawane były mechanicznemu rozdrabnianiu, przesiewaniu 

i segregacji z wydzieleniem występujących w odpadach szklanych różnych zanieczyszczeń, 

takich jak tworzywa sztuczne, metale, papier i inne zanieczyszczenia.  

Odpady powstające w wyniku utrzymania urządzeń instalacji oraz w wyniku 

prowadzonej działalności gospodarczej zakładu wytwarzane są w niewielkiej ilości podczas 

normalnej pracy zakładu oraz w wyniku prowadzenia niezbędnych remontów, konserwacji 

i napraw. 

 

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami ustawy 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 21). 

 

Proces technologiczny przetwarzania odpadów stłuczki szklanej jest tak prowadzony, 

że odpady stłuczki szklanej wytwarzane w trakcie procesu przetwarzania odpadów (surowiec 

w trakcie przetwarzania) lub po jego zakończeniu (produkt) są czasowo magazynowane dla 

ułatwienia samego procesu lub w celu zebrania odpowiedniej ilości do transportu do 

odbiorców w celu dalszego ich zagospodarowania. Odpady inne niż szklane wytworzone 

w procesie zawsze są czasowo magazynowane do momentu zebrania odpowiedniej ilości do 

transportu w celu dalszego ich zagospodarowania.  

Pozostałe odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 

gromadzone są selektywnie na terenie zakładu, w wyznaczonych opisanych miejscach, 

zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywane 

odbiorcom zewnętrznym w pierwszej kolejności do odzysku.  

Okres magazynowania odpadów jest stosunkowo krótki i w żadnej sytuacji nie 

przekracza czasu wynikającego z artykułu 25 ustawy o odpadach, czyli: 

• dla odpadów przeznaczonych do składowania nie przekroczy okresu 1 roku  

• dla pozostałych odpadów nie przekroczy okresu 3 lat. 

Wszystkie wytwarzane odpady kierowane są do dalszego odzysku, czyli nie zachodzi 

sytuacja przekazania jakiś odpadów do składowania. 
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DSS Recykling Sp. z o.o. w swoim zezwoleniu na zbieranie odpadów posiada 

możliwość zbierania różnego rodzaju odpadów związanych z odpadami odbieranymi od 

swoich klientów. Odpady te dotychczas nie były przywożone na teren zakładu, w większości 

sa od razu przewożone do dalszych odbiorców. 

 

W tabelach poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych Centrum 

Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z podziałem na 

odpady powstające w procesie technologicznym przetwarzania odpadów i pozostałe odpady 

wytwarzane z związku z utrzymaniem urządzeń i działalnością gospodarczą zakładu.  

 



 
Przegl ąd ekologiczny dla instalacji odzysku szkła – Centru m Recyklingu Szkła  

eksploatowanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 79 

Tabela 10.1 Rodzaje i ilości odpadów powstających w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

w wyniku przetwarzania odpadów 

Ilo ść 
[Mg/rok] 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Zgodnie z pozwoleniem 

Charakterystyka odpadu 
Miejsce magazynowania odpadu na 

terenie zakładu 
Sposób postępowania 

z odpadem 

1 2 3 5 6 7 

19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów(np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 

19 12 01 Papier i tektura  2 000 

Odpadem jest papier i tektura 
wysegregowany ręcznie lub mechanicznie 
na linii przetwarzania szkła. Mogą to być 

naklejki, opakowania itd. Skład 
chemiczny odpadu to celuloza i lignina. 
Występuje w postaci stałej jest obojętne 

dla środowiska 

Odpady magazynowane są 
w kontenerach w wyznaczonym 

miejscu w południowej części Zakładu 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R3, R12 

19 12 02 Metale żelazne 2 000 

Odpadem są metale żelazne 
wysegregowane na linii przetwarzania 
szkła takie jak żelazo, stale, żeliwo i 

staliwo. Skład chemiczny stopy żelaza i 
stali. Występuje w postaci stałej jest nie 
rozpuszczalne w wodzie, obojętne dla 

środowiska 

Odpady magazynowane są luzem w 
boksie magazynowym umieszczonym 
na utwardzonym i wyłożonym kostką 
betonową placu w południowej części 

Zakładu 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R4, R12 

19 12 03  Metale nieżelazne  2 000 

Odpadem są elementy metali 
nieżelaznych typu zakrętki butelek, ramki 

szyb, głównie aluminium lub kawałki 
cynku wysegregowane w linii 

przetwarzania szkła. Występuje w postaci 
stałej, nie rozpuszczalne w wodzie  

Odpady magazynowane są luzem w 
boksie magazynowym umieszczonym 
na utwardzonym i wyłożonym kostką 
betonową placu w południowej części 

Zakładu 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R4, R12 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 2 000 

Odpadem są tworzywa sztuczne, głównie 
plastik typu PET, czyli polietylen 

nadający się do recyklingu, 
wysegregowany w separatorze optycznym 
z balastu odpadów. Występuje w postaci 

stałej, nie rozpuszczalny w wodzie  

Odpady magazynowane są luzem 
w pryzmie na utwardzonym 

i wyłożonym kostką betonową placu 
w południowej części Zakładu 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R3, R12 
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19 12 05  Szkło 65 000 

Zmielone i oczyszczone w mechanicznej 
instalacji przetwarzania odpadów stłuczka 
szklana. Typowy skład stłuczki szklanej 
to: krzemionka SiO2 ok. 70 -73 %, sód 

jako Na2O ok. 12 – 16 %, wapń jako CaO 
ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 %, a 

także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, 

Mn3O4, P2O5 i K2O.Szkło ma postać ciała 
stałego, jest bezwonne i nie rozpuszcza 

się w wodzie.  

Odpady magazynowane są w boksach 
magazynowych produktu gotowego 
(hala nr 2), w wydzielonym miejscu 

hali magazynowej nr 1, na 
utwardzonym placu magazynowym 
pomiędzy halą magazynową nr 1 a 
boksami magazynowymi produktu 

gotowego oraz w boksach 
magazynowych przylegających do 
północnej ściany hali produkcyjnej 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R5, R12 

19 12 07 Drewno 100 

Kawałki drewna wysegregowane w 
procesie przetwarzania. Odpady będą 
powstawać w wyniku mechanicznej 
segregacji przetwarzanych odpadów. 

Odpad stały, nie rozpuszczalny w wodzie 

Odpady magazynowane są 
w kontenerach lub w wydzielonym 

miejscy magazynowym w 
południowej części zakładu 

Przekazywane celem 
odzysku lub 

unieszkodliwienia 
firmie posiadającej 

stosowne zezwolenia 
R1, R12 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 

4000 

Wysegregowane zanieczyszczenia 
powstałe w procesie przetwarzania 

stłuczki szklanej, w tym pyły i lekkie 
frakcje wychwycone w cyklonach i filtrze 
tkaninowym .Zmieszane z pyłem lekkie 

frakcje w postaci kawałków foli i papieru. 
Skład chemiczny Si02, CaO , MgO, 

celuloza, polietylen 

Odpady magazynowane są 
w kontenerze lub w wydzielonym 

boksie magazynowym w południowej 
części zakładu. 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R12 
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Tabela 10.2 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z utrzymaniem urządzeń oraz w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz sposoby gospodarowania tymi odpadami w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling spółka z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej 

Ilo ść 
[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Zgodnie z 
pozwoleniem 

Charakterystyka odpadu 
Miejsce magazynowania 

odpadu na terenie zakładu 
Sposób postępowania 

z odpadem 

1 2 3 5 6 7 

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 

07 02 80 
Odpady z przemysłu gumowego i 
produkcji gumy 

nie określono w 
pozwoleniu 

przewiduje się 0,5 
Mg/rok 

Odpady stanowią zużyte, uszkodzone taśmy gumowe z 
przenośników. Odpady powstają podczas konserwacji i 

remontów przenośników taśmowych. 
Podstawowymi składnikami taśm przenośników są: 

polimery (naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i 
plastyfikatory. Mogą zawierać 75% kauczuku 

naturalnego i syntetycznego, do 20% stali szlachetnej, 
do 5% kordów z poliamidu i do 5% sadzy. 

Odpady dotychczas nie były wytwarzane. Jednak ze 
względu na obecność w instalacji dużej liczby 
przenośników taśmowych odpad ten będzie 

wytwarzany 

Odpady magazynowane są 
w kontenerze w 

wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku lub 

unieszkodliwienia 
firmie posiadającej 

stosowne zezwolenia 
R3, R12 

08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 

08 03 18 
Odpadowy toner drukarski inny 
niż wymieniony w 08 03 17 

0,3 

Zużyte tonery stosowane w urządzeniach biurowych 
np. drukarkach, kserokopiarkach. Skład odpadu: 

obudowa z tworzywa sztucznego zanieczyszczona 
tonerem składającym się z substancji barwiącej: 
pigmentu, laku, barwnika, kompozycji pokostów 
olejowych lub żywic z dodatkiem wypełniaczy, 

plastyfikatorów i suszek niezawierających substancji 
niebezpiecznych. 

Odpady magazynowane są w 
pudełkach kartonowych w 

szafce w budynku socjalno - 
biurowym 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 
R3, R5, R12 
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13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 10*  
Mineralne oleje hydrauliczne 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

2,5 

Odpad powstaje w trakcie okresowych konserwacji 
maszyn i urządzeń oraz wymiany oleju silnikowego. W 
oleju przepracowanym znajdują się dodatkowo: metale 
pochodzące z zużycia maszyn (Fe, Cu, Cr, Al, Pb, Ag, 

Sn, Si), woda, rozpuszczalniki, itp. 

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 
i opisanych beczkach lub 
puszkach, 
odprowadzających ładunki 
elektryczności statycznej w 
wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 

 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

2,5 

Oleje odpadowe maszynowe wymieniane 
w eksploatowanych przekładniach lub silnikach, 

stanowią mieszaninę olejów bazowych - węglowodory 
aromatyczne i alifatyczne oraz różnych zanieczyszczeń 
w postaci cząstek pyłu lub metali (żelaza, aluminium, 
miedzi, cyny), produktów zużywania się elementów 

silnika lub niepełnego spalania (cząstki sadzy, nagaru, 
związki ołowiu). Oleje te zanieczyszczone będą także 

związkami fosforu, siarki, wapnia, cynku i baru 
powstającymi w wyniku starzenia i rozkładu dodatków 

uszlachetniających. 

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 
i opisanych beczkach lub 

puszkach, odprowadzających 
ładunki elektryczności 

statycznej w wyznaczonym 
miejscu hali magazynowej 

nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku lub 

unieszkodliwienia 
firmie posiadającej 

stosowne zezwolenia 
R9, R12, D13 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 02* 
Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 

2,0 

Szlamy z separatora oleju . Mieszanina piasku oleju i 
wody zawierająca substancje ropopochodne. Powstają 

podczas czyszczenia separatora oleju. Substancja 
półpłynna i łatwo palna 

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 

i opisanych beczkach 
w wyznaczonym miejscu hali 

magazynowej nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku lub 

unieszkodliwienia 
firmie posiadającej 

stosowne zezwolenia 
R9, R12,  

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach 
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 20,0 
Opakowania z papieru i tektury, w których dostarczane 
są do zakładu elementy urządzeń, materiały biurowe. 

Skład chemiczny odpadu to celuloza i lignina. 

Odpady magazynowane są 
w postaci zbelowanej lub 
luzem w wyznaczonym 

miejscu hali magazynowej 
nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku 

specjalistycznej firmie 
posiadającej stosowne 

zezwolenia 
R5, R12 
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 20,0 

Odpady zniszczonych, niezanieczyszczonych 
rozerwanych worków z polipropylenu, worków typu, 

„stretch”, których głównym składnikiem jest 
nietoksyczny, syntetyczny polimer oraz znajdujące się 

w środku opakowania kartonowego zabezpieczenia 
elementów przed uszkodzeniem w trakcie transportu 

Odpady magazynowane są 
w postaci zbelowanej lub 
luzem w wyznaczonym 

miejscu hali magazynowej 
nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R3, R12 
Odzysk we własnej 
instalacji produkcji 

paliwa alternatywnego 
R12 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
- bardzo toksyczne i toksyczne 

1,0 
Opakowania po surowcach i materiałach 

niebezpiecznych typu pojemniki po farbach ,klejach i 
rozpuszczalnikach  

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 
i opisanych pojemnikach 

w wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R1, R12 
Odzysk we własnej 
instalacji produkcji 

paliwa alternatywnego 
R12 

15 02  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,5 

Zanieczyszczone ubrania robocze , czyściwo 
wykorzystywane przez pracowników utrzymania ruchu 

instalacji. Odpad powstaje w trakcie okresowych 
remontów oraz konserwacji maszyn i urządzeń, a także 
usuwania ewentualnych rozlewisk, które mogą powstać 
na terenie zakładu w trakcie wykonywania czynności 
technologicznych. W skład odpadu wchodzą głównie 

materiały tekstylne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi, głównie ropopochodnymi, a także 

zużyty sorbent stosowany przy zbiorniku 
kontenerowym oleju napędowego. 

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 
i opisanych pojemnikach 

w wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R4, R12 

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

1,5 
Zanieczyszczone ubrania i szmaty, uszkodzone filtry 

tkaninowe, nie zawierające substancji niebezpiecznych  

Odpady magazynowane są 
w opisanych pojemnikach 

w wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R12 
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16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny poza drogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 
13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 Zużyte opony 2,0 

Zużyte opony pochodzą głównie z wózków 
akumulatorowych, ładowarek, wózków widłowych. 

Podstawowymi składnikami opon są: polimery 
(naturalne i syntetyczne), sadza techniczna 

i plastyfikatory. Opony zawierają 75% kauczuku 
naturalnego i syntetycznego, do 20% stali szlachetnej, 

do 5% kordów z poliamidu i do 5% sadzy. 

Odpady magazynowane są 
w luzem lub w kontenerze 

w wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 

Przekazywane celem 
odzysku lub 

unieszkodliwiania 
firmie posiadającej 

stosowne zezwolenia 
R1, R12, D13 

Odzysk we własnej 
instalacji produkcji 

paliwa alternatywnego 
R12 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

nie określono 
w pozwoleniu 
przewiduje się 

0,1 Mg/rok 

Odpadem są świetlówki fluorescencyjne i świetlówki 
kompaktowe powstające podczas wymiany ich w 
lampach wewnątrz hal i budynku biurowym oraz 
podczas wymiany w oświetleniu zewnętrznym. 

Świetlówki składają się z elementów aluminiowych, 
szklanych i niewielkiej ilości rtęci oraz luminoforu 

nasączonego rtęcią. 
Odpady dotychczas nie były wytwarzane. Jednak ze 

względu na obecność na terenie Zakładu dużej 
liczby punktów świetlnych odpad ten będzie 

wytwarzany 

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 
i opisanych pojemnikach 

w wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 lub 
w budynku socjalno - 

biurowym 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 
R4, R5, R12 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

2,5 
Zużyte urządzenia pomiarowe z linii technologicznych. 
Zawierają elementy metalowe, z tworzyw sztucznych i 

szkła. 

Odpady magazynowane są 
w oznakowanym pojemniku 
w wyznaczonym miejscu hali 

magazynowej nr 1 lub w 
budynku socjalno - 

biurowym 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 
R4, R5, R12 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione  
w 16 02 15 

2,5 
Elementy elektryczne i elektroniczne wymontowane z 

urządzeń zainstalowanych w linii technologicznej 
zakładu podczas niezbędnych remontów i napraw. 

Odpady magazynowane są 
w oznakowanym pojemniku 
w wyznaczonym miejscu hali 

magazynowej nr 1 lub w 
budynku socjalno - 

biurowym 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 
R4, R5, R12 



 
Przegl ąd ekologiczny dla instalacji odzysku szkła – Centru m Recyklingu Szkła  

eksploatowanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 85 

16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,8 

Wyeksploatowane, zużyte baterie i akumulatory z 
wózków akumulatorowych. Konstrukcja zużytego 

akumulatora składa się z obudowy z tworzywa 
sztucznego, elektrod ołowianych tj. anody ołowiowej i 
katody pokrytej dwutlenkiem ołowiu oraz elektrolitu – 
kwasu siarkowego o gęstości np. 1,15g/cm3. Elektrolit 

zanieczyszczony jest zawiesiną związków ołowiu, 
takich jak ołów metaliczny, tlenek i siarczan ołowiu 

Odpady magazynowane są 
w szczelnych, zamykanych 
i opisanych pojemnikach 

w wyznaczonym miejscu hali 
magazynowej nr 1 lub 
w budynku socjalno - 

biurowym 

Przekazywane celem 
odzysku firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia 

R4, R12 
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Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach jest źródłem wytwarzania odpadów kierowanych do procesu odzysku przy 

produkcji szkła, odpadów przekazywanych do przetwarzania w innych instalacjach oraz 

odpadów wytwarzanych w związku z utrzymaniem urządzeń i prowadzoną działalnością 

gospodarczą.  

Ilość wytwarzanych odpadów w Zakładzie nie przekracza 77 158,7 Mg/rok, w tym:  

• odpady z procesu technologicznego  77 100,0 Mg/rok 

• odpady wytwarzane w związku z utrzymaniem urządzeń oraz w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej 58,7 Mg/rok  

 

W tabeli 10.3 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w DSS 

Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w 2012 r. 

 

Tabela 10.3 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w DSS Recykling Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej w 2012 r. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Ilo ść odpadów  

wytworzona w 2012 r. 
[Mg/rok] 

19 12 02 Metale żelazne 61,730 

19 12 03  Metale nieżelazne  0,610 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 1 981,000 

19 12 05  Szkło  64 880,912 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 

458,000 

 

 

DSS Recykling Spółka z o.o. obecnie prowadzi przygotowania do zmiany klasyfikacji 

stłuczki szklanej o kodzie odpadu 19 12 05 na produkt. Możliwości techniczne instalacji, 

a także jakość otrzymywanej stłuczki szklanej pozwalają na taką klasyfikację zgodnie 

z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. 

ustanawiającego kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem. Po 

spełnieniu wszystkich kryteriów i opracowaniu wymaganej dokumentacji część wytwarzanej 

stłuczki szklanej będzie produktem. 

 

Na rysunku 6 przedstawiono miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów w DSS 

Recykling Sp. z o.o. w Dabrowie Górniczej. 
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Rysunek 6. Miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów w DSS Recykling Sp. z o.o.  
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10.2. Przetwarzanie odpadów 

 

Podstawowa działalność firmy DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

polega na przetwarzaniu różnych rodzajów odpadów szklanych w celu otrzymania stłuczki 

szklanej, która kierowana jest do dalszego wykorzystania przy produkcji szkła. Proces 

przetwarzania polega na odzysku odpadów w instalacji do odzysku stłuczki szklanej, która 

obecnie składa się z trzech linii: 

• linii wstępnego kruszenia Schreder, 

• głównej linii technologicznej przetwarzania szkła, 

• linii dokruszania Dragon. 

Warunki prowadzonego odzysku w instalacji określone zostały w decyzji Prezydenta 

Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6221.2.2011.JP z dnia 24 czerwca 2011 r. udzielającej 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

 

Odpady szklane przeznaczone do odzysku w instalacji przetwarzania stłuczki szklanej, 

przywożone są transportem samochodowym i magazynowane selektywnie w wiacie 

magazynowej z 5 boksami o pojemności 50 Mg każdy lub na utwardzonym i wyłożonym 

kostką betonową placu między wiatą magazynową a halą produkcyjną nr 3 w dwóch 

pryzmach, każda o powierzchni około 600 m2, a gdy istnieje taka potrzeba to również na 

nowym placu w południowej części Zakładu. 

Proces odzysku polega na kruszeniu odpadów szklanych, rozdzielaniu ich na różne 

frakcje w przesiewaczach i wydzielaniu ze strumienia stłuczki szklanej odpadów innych niż 

szklane, takich jak tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, drewno i inne. Do instalacji 

kierowane jest szkło stanowiące wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.  

W wyniku procesu wytwarzane są odpady z grupy 19 wyszczególnione w tabeli 10.1 

niniejszego opracowania. 

 

W instalacji prowadzony był odzysk dotychczas kwalifikowany jako R15, czyli 

przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). Po 

wejściu w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie ma już procesu 

odzysku R15, czyli należy ponownie zaklasyfikować proces odzysku. Zgodnie z nową ustawą 

proces odzysku prowadzony w instalacji DSS Recykling Sp. z o.o. kwalifikowany jest jako 

R5, czyli recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 
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W ramach procesu odzysku DSS Recykling Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

odzysku bądź recyklingu szkła pochodzącego ze zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Zakład posiada stosowny wpis do rejestru o numerze E0017292ZX jako 

prowadzący recykling R5. 

 

W tabeli 10.2. przedstawiono rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do 

przetwarzania w instalacji do odzysku stłuczki szklanej DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej. 

 

Tabela 10.2 Zestawienie rodzajów odpadów przyjmowanych do przetwarzania w instalacji 

do odzysku stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej  

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Charakterystyka odpadu 
(podstawowy skład chemiczny i właściwości) 

Ilo ść kierowana 
do odzysku 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 

10 Odpady z procesów termicznych 

10 11 Odpady z hutnictwa szkła 

10 11 12 
Szkło odpadowe inne niż 
wymienione w 10 11 11 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. 

60 000 

10 11 99 Inne niewymienione odpady 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. 

5 000 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. Odpad może zawierać etykiety 
papierowe i z tworzyw sztucznych, elementy z 
metali jak zakrętki, zatyczki, kapsle itp. 

25 000 
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1 2 3 4 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z 
demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 
08) 

16 01 20 Szkło 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O. Szyby samochodowe posiadają warstwę 
folii z różnego rodzaju tworzyw sztucznych 
wymagającą oddzielenia. Szkło ma postać ciała 
stałego, jest bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza 
się w wodzie.  

10 000 

1 2 3 4 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. 

1 000 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 02 Szkło 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. 
Odpad może zawierać różne elementy papierowe 
i z tworzyw sztucznych, elementy z metali, 
drewno i inne zanieczyszczenia. 

10 000 

19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 
uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 
granulowania) nie ujęte w innych grupach 

19 12 05 Szkło 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. 
Odpad może zawierać różne elementy papierowe 
i z tworzyw sztucznych, elementy z metali, 
drewno i inne zanieczyszczenia. 

10 000 
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1 2 3 4 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

20 01 02 Szkło 

Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka 
SiO2 ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, 
wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 
%, a także śladowe ilości dodatków zależne od 
typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 i 
K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest 
bezwonne, niepalne i nie rozpuszcza się w 
wodzie. 
Odpad może zawierać różne elementy papierowe 
i z tworzyw sztucznych, elementy z metali, 
drewno i inne zanieczyszczenia. 

5 000 

 

 

Łączna ilość odpadów, wyszczególnionych w powyższej tabeli, która może zostać 

skierowana do procesów przetwarzania w instalacji do odzysku stłuczki szklanej w DSS 

Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zgodnie z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów 

może wynieść 65 000 Mg/rok, przy założeniu, ze cały strumień odpadów przechodzi przez 

wszystkie urządzenia instalacji. W rzeczywistości proces przetwarzania zależy od stopnia 

zanieczyszczenia stłuczki szklanej oraz jej składu frakcyjnego i duża grupa stłuczki nie 

wymaga wstępnego rozdrabniania i przesiewania, co powoduje, że DSS Recykling Sp. z o.o. 

posiada zdolności techniczne przetwarzania znacznie większej ilości odpadów. Wydajność 

techniczna urządzeń w instalacji do przetwarzania odpadów szklanych jest znacznie wyższa 

niż przedstawiona w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Maksymalna wydajność urządzeń 

linii wstępnego kruszenia i głównej linii technologicznej wynosi do 30 Mg/h, co w cyklu pracy 

dwuzmianowym przez 5 dni w tygodniu daje możliwość odzysku 125 000 Mg/rok. 

 

 

W tabeli 10.3 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi w DSS 

Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w 2012 r. 
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Tabela 10.3 Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi w DSS Recykling Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej w 2012 r. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

Ilo ść odpadów  
poddanych odzyskowi  

w 2012 r. 
[Mg/rok] 

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 42 540,000 

15 01 07 Opakowania ze szkła 16 601,655 

16 01 20 Szkło 1 633,415 

17 02 02 Szkło 6 299,867 

20 01 02 Szkło 306,685 

 

 

Na rysunku 7 przedstawiono miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do 

odzysku w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dabrowie Górniczej. 
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Rysunek 7. Miejsca magazynowania odpadów do odzysku w DSS Recykling Sp. z o.o.  
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10.3. Zbieranie odpadów 

 

DSS Recykling Spółka z o.o. w Zakładzie przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie 

Górniczej posiada możliwości techniczne i organizacyjne zbierania różnych rodzajów 

odpadów. 

Warunki zbierania odpadów na terenie Zakładu określone zostały w dwóch decyzjach 

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej: udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

znak WER.6221.2.2011.JP z dnia 24 czerwca 2011 r. i udzielającej zezwolenia na zbieranie 

odpadów znak WER.6233.3.11.2012.AW z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

Zbieranie odpadów polega na gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania. Odpady te są tymczasowo magazynowane w wyznaczonych miejscach, 

selektywnie w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie się.  

Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są luzem lub w pojemnikach, albo 

workach odpowiednio w zależności od właściwości fizycznych tych odpadów. 

Odpady niebezpieczne magazynowane są w specjalnych szczelnych pojemnikach, 

beczkach lub kontenerach wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie 

umieszczonych w nich odpadów.  

Wszystkie zbierane odpady, z wyjątkiem odpadów szklanych, mogą być 

magazynowane w hali magazynowej nr 1, która posiada szczelne podłoże wykonane z kostki 

brukowej posadowionej na betonowej wylewce. Miejsce magazynowania odpadów ciekłych, 

w tym olejów wyposażone jest w środki do adsorpcji ewentualnych wycieków oraz środki 

gaśnicze. Dotychczas DSS Recykling Sp. z o.o. nie zbierał innych odpadów poza stłuczką 

szklaną. 

Zbierane odpady szklane mogą być magazynowane w taki sam sposób jak odpady 

szklane przeznaczone do odzysku w instalacji przetwarzania stłuczki szklanej, czyli we 

wiacie magazynowej z 5 boksami magazynowymi o pojemności 50 Mg każdy lub na 

utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu między wiatą magazynową a halą 

produkcyjną nr 3 w dwóch pryzmach, każda o powierzchni około 600 m2. 

 

Odpady magazynowane są do czasu zebrania odpowiedniej partii transportowej, 

jednak nie dłużej niż okres magazynowania odpadów określony w art. 25 ustawy o odpadach, 

czyli: 

• dla odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem 

składowania) okresu 3 lat, 
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• dla odpadów przeznaczonych do składowania okresu 1 roku. 

Odpady po zebraniu odpowiednich partii transportowych są przewożone do miejsc 

przetwarzania odpadów. Ilość zbieranych odpadów gromadzonych na terenie zakładu nie 

przekracza możliwości ich uporządkowanego i bezpiecznego dla środowiska i dla ludzi 

magazynowania. 

W tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów zbieranych obecnie DSS Recykling 

Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. 

 

Tabela 10.4 Zestawienie odpadów zbieranych w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling 

Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej  

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

1 2 

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 

07 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu 
chemii organicznej  

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i 
włókien syntetycznych 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 99 Inne niewymienione odpady 

08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 
ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

08 01 15* 
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów 
ceramicznych 

08 02 99 Inne nie wymienione odpady  

08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 

08 04  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do 
impregnacji wodoszczelnej 

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 10  Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09  

10 Odpady z procesów termicznych 

10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) 

10 01 01  Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

10 11 Odpady z hutnictwa szkła 

10 11 05 Cząstki i pyły 

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 

10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 
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10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 

10 11 99 Inne nie wymienione odpady 

12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

12 01 03  Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04  Opakowania metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07  Opakowania szkła  

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z 
demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 
08) 

16 01 20 Szkło 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne 
do użytku 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 
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16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych e  

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 02 Szkło 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 02 Aluminium  

17 04 05 Żelazo i stal 

19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 
uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 
granulowania) nieujęte w innych grupach 

19 12 05 Szkło  

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło  

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 

 

W tabeli 10.5 przedstawiono rodzaje i ilości zebranych odpadów przez DSS Recykling 

Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w 2012 r. 

 

Tabela 10.5 Rodzaje i ilości zebranych odpadów przez DSS Recykling Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej w 2012 r. 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilo ść zebranych odpadów  
w 2012 r. 
[Mg/rok] 

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 28 324,650 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1 573,880 

16 01 20 Szkło 1 314,920 

19 12 05 Szkło 2 418,454 

 

 

Powyższe zestawienie jednoznacznie potwierdza, że mimo iż DSS Recykling Sp. z o.o. 

może zbierać wiele różnych rodzajów odpadów na teren zakładu zbierane są tylko cztery 

rodzaje odpadów selektywnie zbieranego szkła. 
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10.4. Transport odpadów 

 

DSS Recykling Spółka z o.o. prowadzi transport samochodowy różnych rodzajów 

odpadów na terenie Polski. Na prowadzenie tej działalności Zakład posiada zezwolenie 

wydane decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6233.2.8.2013.AW z dnia 

12 marca 2013 r. 

DSS Recykling Sp. z o.o. posiada samochody wykorzystywane do transportu odpadów: 

17 samochodów ciężarowych marki VOLVO, głównie typu bramowiec do przewożenia 

kontenerów oraz 20 przyczep samochodowych.  

Samochody posiadają zabezpieczenia eliminujące rozsypywanie się, pylenie w postaci 

siatek i plandek do przykrywania kontenerów i naczep. Odpady niebezpieczne oraz odpady 

ciekłe zawsze transportowane są w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie 

składników tych odpadów. 

Samochody okresowo są myte z częstotliwością raz na miesiąc, a w razie potrzeby 

serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi. 

 

DSS Recykling Spółka z o.o. prowadzi transport odpadów wyszczególnionych w tabeli 

10.6. 

 

Tabela 10.6 Rodzaje odpadów transportowanych przez DSS Recykling Spółka z o.o.  

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

1 2 

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 99 Inne niewymienione odpady 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

08 02 99 Inne niewymienione odpady 

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 
10 01 04) 

10 11 05 Cząstki i pyły 

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 



 
Przegl ąd ekologiczny instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej  

w DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 99 

1 2 

10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 

10 11 99 Inne niewymienione odpady 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB 

13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 
chlorowcoorganiczne 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 08 99* Inne niewymienione odpady 

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

16 01 07* Filtry olejowe 

16 01 18 Metale nieżelazne 

16 01 20 Szkło 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 
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16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 

16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż 
wymienione w 16 11 05 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 04 02 Aluminium 

17 04 05 Żelazo i stal 

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 

19 12 01 Papier i tektura 

19 12 05 Szkło 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 

 

11. Oddziaływanie na środowisko w zakresie hałasu 

11.1. Określenie dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku 

 

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). 

Wielkość dopuszczalnego poziomu dźwięku określa się na podstawie porównania 

charakteru terenu Zakładu i terenów sąsiadujących pod względem funkcjonalno - 

urbanistycznym z charakterystyką terenów wyszczególnionych w załączniku do 

ww. rozporządzenia. 

Teren Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i tereny sąsiadujące 

objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej 

dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina 

i Szałasowizny przyjętym uchwałą Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 2 grudnia 2009 roku. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie przed 

hałasem zostały określone na podstawie zapisów ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Poziomy te wynoszą: 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności znajdującej się przy ul. Orkana oznaczonych w planie zagospodarowania 
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przestrzennego symbolem 24MN2, położonych w odległości około 110 m na zachód od 

terenu Zakładu: 

− pora dnia  55 dB 

− pora nocy  45 dB 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności znajdującej się przy ul. Orkana i Łaziennej oznaczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem 22MN2, położonych w odległości około 

240 m na północny zachód od terenu Zakładu: 

− pora dnia  55 dB 

− pora nocy  45 dB 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Szałasowizna 

i Łuszczaka oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 47MN1, 

położonych w odległości około 240 m na południowy zachód od terenu Zakładu: 

− pora dnia  50 dB 

− pora nocy  40 dB 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Szałasowizna 

i Łuszczaka oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 50MN1, 

położonych w odległości około 360 m na południowy zachód od terenu Zakładu: 

− pora dnia  50 dB 

− pora nocy  40 dB 

 

Lokalizację najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej 

i wyznaczonych punktów obserwacji hałasu, w których przeprowadzono pomiary hałasu 

przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8 Lokalizacja najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej 

i wyznaczonych punktów pomiarowych hałasu 

N 

Skala 1 : 6 100 

24MN2 

47MN1 

Legenda: 

DSS Recykling Sp. z o.o. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i wielorodzinna 
niskiej intensywności 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

S4 

22MN2 

50MN1 

S3 

S2 

S1 
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11.2. Podstawowe źródła hałasu i ich wpływ na środowisko 

 

W DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej źródłem hałasu jest 

eksploatowana instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej. Większość urządzeń instalacji, 

które stanowią źródła hałasu jest zlokalizowana wewnątrz hali produkcyjnej nr 3. Część 

urządzeń instalacji, w tym urządzenia linii wstępnego kruszenia i linii dokruszania stłuczki 

szklanej znajduje się na otwartej przestrzeni po zachodniej stronie hali produkcyjnej nr 3. 

 

Źródłami hałasu pracującymi na otwartej przestrzeni są: 

• linia do wstępnego kruszenia szkła Schreder, składająca się z: 

� kruszarki szkła Schreder, 

� przesiewacza dwupokładowego wraz z taśmociągiem 

• kosz zasypowy głównej linii technologicznej nr 1, 

• dwa zestawy urządzeń oczyszczających powietrze z separacji lekkich frakcji 

zanieczyszczeń umieszczone w wąskiej przestrzeni między halą produkcyjną nr 3 

a boksami magazynowymi produktu gotowego nr 2 

• linia dokruszania stłuczki szklanej Dragon, składająca się z: 

� kruszarki młotkowej Dragon, 

� przenośnika taśmowego 

• dwie ładowarki kołowe poruszające się po terenie Zakładu 

• transport samochodowy stłuczki szklanej. 

 

Parametry akustyczne i czas pracy podstawowych źródeł hałasu pracujących 

w otwartej przestrzeni na terenie DSS Recykling Spółka z o.o. przedstawiono w tabeli 11.1. 
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Tabela 11.1 Parametry akustyczne źródeł hałasu pracujących w otwartej przestrzeni 

Czas pracy źródła hałasu  
[h] 

Poziom mocy akustycznej 
„A” źródła hałasu 

[dB (A)]  Lp. Nazwa źródła hałasu 

Poziom mocy 
akustycznej 
„A” źródła 

hałasu 
[dB (A)]  I 

zmiana 
II 

zmiana 
III 

zmiana 
I 

zmiana 
II 

zmiana 
III 

zmiana 

Linia wstępnego kruszenia Schreder 

1. 
Kruszarka wstępna Schreder, 
walcowa, P=26 kW, Q=30Mg/h 

102,0 8:00 8:00 --- 102,0 102,0 --- 

2. 

Przenośnik taśmowy typu PTB-
650/5-1,5, Vibro-Eco-Tech,  
P=1,5 kW, długość 5 m, szer. taśmy 
0,65 m 

75,0 8:00 8:00 --- 75,0 75,0 --- 

3. 

Przenośnik taśmowy typu PTZ-
650/10-2,2, Vibro-Eco-Tech,  
P=2,2 kW, długość 10 m, szer. taśmy 
0,65 m, moc układu jezdnego 1,5 
kW 

75,0 8:00 8:00 --- 75,0 75,0 --- 

4. 

Przesiewacz wibracyjny 
dwupokładowy, Vibro-Eco-Tech, 
P=9 kW, Q=30 Mg/h, rozdział na 
frakcje 0-16 mm; 16-50 mm;   
>50 mm 

87,3 8:00 8:00 --- 87,3 87,3 --- 

5. Separator magnetyczny 70,0 8:00 8:00 --- 70,0 70,0 --- 

Główna linia technologiczna 

6. 

Stacja dozowania typu STD/PR-
500/2700-2SW, Vibro-Eco-Tech, 
P=2x0,55 kW, regulacja 
falownikiem, pojemność kosza 
zasypowego 10 m3 

90,0 8:00 8:00 --- 90,0 90,0 --- 

7. 
Nadtaśmowy separator  
magnetyczny typu STM-5-75, 
Vibro-Eco-Tech P=1,5 kW 

70,0 8:00 8:00 --- 70,0 70,0 --- 

8. 

Przenośnik taśmowy typu PTB-
650/11-2,2, Vibro-Eco-Tech,  
P=2,2 kW, długość 11m, szer. taśmy 
0,65 m 

75,0 8:00 8:00 --- 75,0 75,0 --- 

9. 
Instalacja odciągu lekkich 
zanieczyszczeń nr 1: cyklon, 
wentylator odciągu, filtr tkaninowy 

80,0 8:00 8:00 --- 80,0 80,0 --- 

10. 
Instalacja odciągu lekkich 
zanieczyszczeń nr 2: cyklon, 
wentylator odciągu, filtr tkaninowy 

80,0 8:00 8:00 --- 80,0 80,0 --- 

Linia dokruszania stłuczki Dragon 

11. 
Kruszarka młotkowa Dragon typu 
GM3C, Q=25 Mg/h, P=100 kW 

100,0 8:00 8:00 --- 100,0 100,0 --- 

12. 
Przenośnik taśmowy P=2,5 kW, 
szerokość taśmy=0,5m 

75,0 8:00 8:00 --- 75,0 75,0 --- 

 

 

Na terenie DSS Recykling Sp. z o.o. źródłem hałasu typu budynek jest hala 

produkcyjna nr 3. Źródłami hałasu pracującymi wewnątrz hali produkcyjnej są urządzenia 

głównej linii technologicznej, którymi są: 

� przesiewacze, 
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� kruszarka walcowa, 

� kruszarka młotkowa, 

� przenośniki taśmowe i kubełkowe, 

� separatory metali żelaznych i nieżelaznych, 

� separatory optyczne 

� separator rentgenowski, 

� podajniki wibracyjne, 

� dwa separatory powietrzne 

 

Parametry akustyczne charakteryzujące halę technologiczną nr 3 stanowiącą źródło 

hałasu typu budynek przedstawiono w tabeli 11.2. 

 
 

Tabela 11.2 Parametry akustyczne charakteryzujące halę technologiczną nr 3 stanowiącą 

źródło hałasu typu budynek 

Czas pracy źródła hałasu  

[h] 

Równoważny poziom 
dźwięku „A”  
1 m od ściany 

[dB (A)] 
Lp. Nazwa źródła hałasu 

Izolacyjność 
akustyczna 
ścian i dachu 

[dB] 

Poziom 
dźwięku 

„A” 1 m od 
ściany 

zewnętrznej 
wewnątrz 
budynku 
[dB (A)] 

I 
zmiana 

II 
zmiana 

III 
zmiana 

I 
zmiana 

II 
zmiana 

III 
zmiana 

ściana N – 15 80,0 80,0 80,0 --- 
ściana E – 15 85,0 85,0 85,0 --- 
ściana S – 15 85,0 85,0 85,0 --- 

ściana W – 15 85,0 85,0 85,0 --- 
1. 

Hala produkcyjna – główna 
linia do odzysku stłuczki 
szklanej 

dach – 15 85,0 

8:00 8:00 --- 

85,0 85,0 --- 

 

 

11.3. Wyniki pomiarów hałasu w środowisku 

 

W celu oceny wpływu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na stan 

klimatu akustycznego w otoczeniu Zakładu podczas normalnej pracy instalacji 

przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku.  

Pomiary zostały wykonane dwukrotnie w 2012 r. i w 2013 r. W 2012 r. pomiary 

hałasu zostały wykonane przez ECSdellano Jacek Wolany w marcu 2012 r. w 2 punktach 

pomiarowych w porze dziennej. W 2013 r. pomiary zostały wykonane przez firmę Zakład 
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Ochrony Środowiska „MSB-Projekt” Stanisław Borowczyk w listopadzie 2013 r. w 4 

punktach pomiarowych w porze dziennej. 

Pomimo, że instalacja zgodnie z obecnym pozwoleniem nie może pracować w porze 

nocnej, przeprowadzono dodatkowe pomiary wpływu instalacji na tereny chronione przed 

hałasem w porze nocnej, w celu określenia możliwości pracy instalacji w tej porze doby. 

Pomiary również zostały wykonane przez Zakład Ochrony Środowiska „MSB-Projekt” 

Stanisław Borowczyk w listopadzie 2013 r. w tych samych punktach pomiarowych co 

w porze dziennej. Dla potrzeb realizacji pomiarów w porze nocnej specjalnie została 

uruchomiona instalacja, o czym pismem z dnia 25 listopada 2013 roku o znaku MSB-

8615/IU/12/2/2013 wyprzedzająco poinformowano Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. 

 

Pomiary hałasu w środowisku zostały wykonane zgodnie z procedurą badawczą 

określoną w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 

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

pobieranej wody (Dz.U. nr 206, poz.1291 z 2008 roku). Pomiary wykonano przy użyciu 

sprzętu pomiarowego o 1 klasie dokładności, posiadającym aktualne świadectwa 

wzorcowania. W czasie prowadzenia pomiarów akustycznych w środowisku pracowała 

maksymalna ilość reprezentatywnych źródeł hałasu dla normalnej pracy Zakładu. 

 

Zestawienie zmierzonych i skorygowanych o tło akustyczne równoważnych 

poziomów dźwięku „A” przenikającego do środowiska z terenu DSS Recykling Sp. z o.o. 

zamieszczono w tabeli 11.3 i 11.4. 
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Tabela 11.3 Wyniki pomiarów hałasu w wyznaczonych punktach obserwacyjnych 

w porze dziennej przeprowadzone w 2012 r. 

Warto ść 
równoważnego 

poziomu 
dźwięku A , dla 

czasu 
odniesienia T, 
wyrażonego 
wskaźnikiem 
hałasu [dB] 

Warto ść 
równoważnego 

poziomu 
dźwięku A , dla 

czasu 
odniesienia T, 
wyrażonego 
wskaźnikiem 

hałasu po 
korekcie [dB] 

Dopuszczalne, 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Przekroczenia 
dopuszczalnyc

h, 
równoważnych  

poziomów 
dźwięku A  

zn
ac

ze
ni

e 
pu

nk
tu

 
po

m
ia

ro
w

eg
o 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

W
ys

ok
oś
ć
 p

un
kt

u 
po

m
ia

ro
w

eg
o 

 

[m
 n

.p
.t.

] 
pora dzienna pora dzienna pora dzienna pora dzienna 

P.2 

Granica terenu 
zabudowy 
mieszkalnej 24MN2 
przy ul. Orkana nr 34 

4 38,9 ±3,0 35,9 ±3,0 55  

P.1 

Granica terenu 
zabudowy 
mieszkalnej 24MN2 
przy ul. Orkana nr 40 

4 38,3 ±4,2 --- 55 --- 

 

 

Tabela 11.4 Wyniki pomiarów hałasu w wyznaczonych punktach obserwacyjnych 

w porze dziennej i w porze nocnej przeprowadzone w 2013 r. 

Zmierzone, 
skorygowane o tło 

akustyczne równoważne 
poziomy dźwięku A z 
okresu odniesienia T 
wraz z niepewnością 

rozszerzoną dla 
poziomu ufności ~95% i 

współczynnika 
rozszerzenia k=2 

(Ur95%)  

Dopuszczalne, 
równoważne poziomy 

dźwięku A 

Przekroczenia 
dopuszczalnych, 
równoważnych  

poziomów dźwięku A  

O
zn

ac
ze

ni
e 

pu
nk

tu
 

po
m

ia
ro

w
eg

o 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

W
ys

ok
oś
ć
 p

un
kt

u 
po

m
ia

ro
w

eg
o 

 

[m
 n

.p
.t.

] 

pora 
dzienna 

pora nocna pora 
dzienna 

pora nocna pora 
dzienna 

pora nocna 

S1 

Granica terenu 
zabudowy mieszkalnej 
24MN2 przy ul. Orkana 
nr 28 

4 41,7 ±1,87 41,1 ±2,20 55 45 --- --- 

S2 

Granica terenu 
zabudowy 
mieszkalnej 24MN2 
przy ul. Orkana nr 34 

4 44,7 ±1,80 43,3 ±1,61 55 45 --- --- 

S3 

Granica terenu 
zabudowy 
mieszkalnej 24MN2 
przy ul. Orkana nr 40 

4 45,5 ±1,81 44,2 ±1,77 55 45 --- --- 

S4 

Granica terenu 
zabudowy 
mieszkalnej 47MN1 
przy ul. Szałasowizna 
nr 12 

4 41,0 ±1,87 39,8 ±1,78 50 40 --- --- 
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Z przeprowadzonych pomiarów akustycznych w środowisku, wykonanych w dniach 

27 marca 2012 r. i 26 listopada 2013 roku w porze dziennej wynika, że praca źródeł hałasu 

zlokalizowanych na terenie DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy 

ul. Magazynowej 1 nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych, równoważnych poziomów 

dźwięku A w środowisku w porze dziennej. 

Teren zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej opada w kierunku 

południowo wschodnim, tak, że zakład znajduje się w obniżeniu względem terenów 

podlegających ochronie akustycznej. Co więcej zabudowa mieszkalna przy ul. Orkana 

oddzielona jest linią i bocznicą kolejową znajdującą się na niewielkim nasypie, a zabudowa 

mieszkaniowa przy ul. Szałasowizna oddzielona jest inną linią kolejową znajdującą się na 

wysokim 10 m nasypie. 

Położenie Zakładu w obniżeniu terenu i w skrzyżowaniu dwóch linii kolejowych 

znajdujących się na nasypach powoduje, że hałas jest odbijany i tłumiony w wyniku 

ukształtowania terenu, a zabudowa mieszkaniowa jest ekranowana. 

 

Pomiary akustyczne w środowisku w porze nocnej, wykonane w dniu 26 listopada 

2013 roku, w celu sprawdzenia możliwości pracy instalacji w porze nocnej wykazały, 

że praca źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie DSS Recykling Spółka z o.o. nie powoduje 

przekroczeń dopuszczalnych, równoważnych poziomów dźwięku A na terenach chronionych 

przed hałasem. 

DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej kilkukrotnie w porze nocnej 

prowadził prace remontowo – konserwacyjne instalacji związane także z rozruchem, 

testowaniem i krótkotrwałą pracą instalacji. Działalność ta była przedmiotem skarg 

mieszkańców na DSS Recykling Sp. z o.o. Przeprowadzone pomiary hałasu w środowisku 

w porze nocnej wykazują, że praca instalacji, w tym linii pracujących w otwartej przestrzeni, 

które dotychczas nie pracowały w porze nocnej, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu. Istnieje możliwość nocnej pracy instalacji, a szczególnie prowadzenie prac 

remontowo - konserwacyjnych przy instalacji. Dla załagodzenia konfliktów społecznych 

wszelkie prace powinny być jednak ograniczone do głównej linii technologicznej znajdującej 

się wewnątrz hali produkcyjnej nr 3. Urządzenia technologiczne linii znajdujących się na 

zewnątrz w porze nocnej nie powinny być eksploatowane.  

Docelowo dla zmniejszenia konfliktów społecznych część placu pomiędzy halą 

produkcyjną nr 3 a wiatą magazynową surowca, a szczególnie linia dokruszania szkła 

powinna zostać obudowana lekką wiatą ze ścianą od strony wschodniej. 
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12. Możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska, w tym 

oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

Mechaniczne przetwarzanie stłuczki szklanej kwalifikowanej do odpadów innych niż 

niebezpieczne nie stwarza ryzyka wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 

W procesie technologicznym nie są stosowane żadne substancje mogące stanowić zagrożenie 

dla środowiska.  

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń biurowych i socjalnych w sezonie zimowym 

wykorzystywany jest gaz propan LPG jako paliwo do opalania kotła gazowego. 

Magazynowany jest w dwóch poziomych zbiornikach o pojemności 6,7 m3 każdy.  

Na terenie Zakładu magazynowany jest olej napędowy jako paliwo dla środków 

transportu DSS Recykling Spółka z o.o. Olej napędowy magazynowany jest we własnym 

zbiorniku paliwa o pojemności 5 m3. Jest to cylindryczny zbiornik pionowy naziemny 

dwupłaszczowy wykonany z polietylenu. Zbiornik posadowiony jest na powierzchni 

wyłożonej kostką betonową i posiada obudowany dystrybutor. 

 

Substancje niebezpieczne stosowane w DSS Recykling Spółka z o.o.: 

− olej napędowy używany jako paliwo dla środków transportu: samochodów ciężarowych 

i ładowarek kołowych. Magazynowany jest w dwupłaszczowym zbiorniku naziemnym 

typu Fuelmaster o pojemności 5,0 m3. Maksymalne zużycie wynosi 250 Mg/rok. 

Maksymalna magazynowana ilość oleju napędowego wynosi  4,2 Mg. Zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia: R40, R20, R38, R51/53, R65 

− propan używany jako paliwa dla kotła grzewczego w budynku biurowo socjalnym. 

Magazynowany jest w 2 zbiornikach poziomych, każdy o pojemności 6,7 m3. Roczne 

zużycie wynosi do 15 m3. Maksymalna ilość magazynowana na terenie zakładu wynosi 

7,0 Mg. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R12 

− acetylen stosowany jest do spawania acetylenowo – tlenowego przy prowadzonych 

pracach remontowo konserwacyjnych. Gromadzony jest w 2 butlach zawierających po 5-7 

kg acetylenu. Butle przechowywane są w wyznaczonym pomieszczeniu budynku socjalno 

- biurowego. Maksymalna ilość acetylenu wynosi 20 kg. Substancja oznaczona jako R5, 

R6, R12, 

− tlen stosowany jest do spawania acetylenowo – tlenowego przy prowadzonych pracach 

remontowo konserwacyjnych. Gromadzony jest w 2 butlach po 5 kg tlenu. Butle 
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przechowywane są w wyznaczonym pomieszczeniu budynku socjalno - biurowego. 

Maksymalna ilość tlenu wynosi 10 kg. Substancja oznaczona jako R8 

 

Bezpieczne gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi zapewnione jest przez: 

− stosowanie zabezpieczeń przy zbiornikach magazynujących te substancje, 

− odpowiednio przystosowane miejsca rozładunku i magazynowania, 

− hermetyczne instalacje technologiczne, 

− ściśle określone zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi. 

Wymienione czynniki eliminują prawdopodobieństwo przedostania się tych substancji 

do otoczenia. 

 

W tabelach 12.1 i 12.2 zestawiono maksymalne ilości substancji niebezpiecznych 

zmagazynowanych na terenie zakładu, na podstawie których decyduje się o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. W celu sprawdzenia, czy zakład zalicza się do zakładu o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przeprowadzono zasadę sumowania na podstawie 

załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, Poz. 208). 
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Tabela 12.1 Zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – sumowanie substancji 
wymienionych w tabeli nr 1 (utleniające, wybuchowe, łatwo palne, wysoce 
łatwo palne lub skrajnie łatwo palne)i substancji spełniających warunki dla 
kategorii 3, 4, 5, 6, 7a, 7b lub 8 tabeli nr 2 

Ilo ść substancji 
niebezpiecznej decydująca 
o zaliczeniu do zakładu o: 

Sprawdzenie zaliczenia 
zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub 
dużym ryzyku na 
podstawie zasady 

sumowania 
Lp. Nazwa substancji Rodzaj zagrożenia 

Maksymalna 
ilość 

znajdująca się 
w zakładzie 

[Mg] 
qx zwiększonym 

ryzyku  
[Mg] 
QDx 

dużym 
ryzyku  
[Mg] 
QZx 

zakład  
o zwiększonym 

ryzyku 
q1/QD1+……+qx/

QDx 

zakład  
o dużym  
ryzyku 
q1/Q 

Z1+……+qx/QZx 

1. Tlen 

7782-44-7 
R8 - kontakt z materiałami 
palnymi może spowodować 

pożar 

0,01 200 2 000 0,00005 0,000005 

2. Acetylen 74-86-2 
R12  - skrajnie łatwo palne 0,02 5 50 0,004 0,0004 

3. 

Skrajnie łatwopalne gazy 
skroplone (w tym 
skroplone węglowodory 
lekkie z przerobu ropy 
naftowej) i gaz ziemny – 
Propan 

74-98-6 
R12  - skrajnie łatwo palne 

7,0 10 50 0,7 0,14 

SUMA 0,70405 < 1 0,140405 < 1 

 

 

Tabela 12.2 Zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej po uruchomieniu nowego kotła 
– sumowanie substancji i preparatów spełniających warunki dla kategorii 9 
(R50) lub 9 (R51/53) 

Ilo ść substancji 
niebezpiecznej decydująca 
o zaliczeniu do zakładu o: 

Sprawdzenie zaliczenia 
zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym 
ryzyku na podstawie 
zasady sumowania 

Lp. Nazwa substancji Rodzaj zagrożenia 

Maksymalna 
ilość 

znajdująca się 
w zakładzie 

[Mg] 
qx 

zwiększonym 
ryzyku  
[Mg] 
QDx 

dużym ryzyku  
[Mg] 
QZx 

zakład o 
zwiększonym 

ryzyku 
q1/QD1+……+

qx/QDx 

zakład o 
dużym  
ryzyku 
q1/Q 

Z1+……+qx/QZ

x 

1. Produkty destylacji ropy 
naftowej – olej napędowy  

68476-34-6 
R51/53 – działa toksycznie 

na organizmy wodne 
4,2 2 500 25 000 0,0017 0,00017 

SUMA 0,0017 < 1 0,00017 < 1 
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Zgodnie z rozporządzeniem 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 zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 

2006 r. zmieniającym w/w rozporządzenie DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej nie zalicza się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej i nie wymaga opracowania raportu o bezpieczeństwie 

instalacji. 

 

W celu ograniczenia skutków ewentualnych awarii DSS Recykling Spółka z o.o. 

posiada opracowaną instrukcję postępowania, w której zawarte są informacje dotyczące: 

� systemu zaopatrzenia w wodę, w tym wodę dla celów przeciwpożarowych 

wraz z rozmieszczeniem hydrantów, 

� opisu miejsc gromadzenia surowców i maksymalnych ilości zgromadzonych 

surowców, 

� stanu dróg dojazdowych i wewnętrznych, 

� zadań i obowiązków osób zaangażowanych w czynności ratownicze, 

� regulaminu dla służb ratowniczych,  

� alarmowania na wypadek zagrożenia, 

� prowadzenia akcji ratowniczej, 

� likwidacji awarii, 

� zaopatrzenia zakładu w sprzęt ratowniczy. 

 

 

13. Obszar ograniczonego użytkowania 

 

Obszar ograniczonego użytkowania tworzony jest dla takich instalacji, wokół których 

mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 

nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu. 

Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej w Centrum Recyklingu Szkła DSS 

Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej w żadnym elemencie wpływu na środowisko 

nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Najbardziej uciążliwa dla środowiska to emisja niezorganizowana zanieczyszczeń 

pyłowych z procesu zasypywanie i magazynowania stłuczki szklanej. W celu jej ograniczenia 
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miejsca przesypu i magazynowania posiadają systemy zraszania wodą, które eliminują 

możliwość przemieszczania się zanieczyszczeń. Kolejne źródła emisji to miejsca 

magazynowania surowca w trakcie procesu, czyli wstępnie rozkruszona stłuczka. DSS 

Recykling spółka z o.o. uruchomił już system zraszaczy nawilżających pryzmy szkła. 

W okresach suchej i wietrznej pogody system uruchamiany jest częściej niż w okresach 

deszczowych. Teren zakładu jest na tyle duży, że przy odpowiednim nawilżaniu miejsc 

magazynowania zanieczyszczenia pyłowe nie są przenoszone na dalsze odległości. Obliczenia 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy maksymalnym możliwym unosie 

zanieczyszczeń nie wykazują przekroczeń poziomu odniesienia.  

W zakresie oceny oddziaływania akustycznego instalacji na tereny podlegające 

ochronie przed hałasem przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku. Wyniki pomiarów 

wskazują, że eksploatacja instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej nie powoduje 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej. Przeprowadzono także 

pomiary hałasu w porze nocnej – wyniki wykazały, że w nocy instalacja również nie 

powodowałaby przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych 

przed hałasem. 

Eksploatacja instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej w DSS Recykling 

Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 nie wymaga ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

 

14. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania 

określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z najlepszą dostępną 

technologią 

 

Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. posiada instalacje do 

przetwarzania odpadów stłuczki szklanej, która przygotowywana jest jako surowiec dla 

potrzeb hutnictwa szkła. Wykorzystanie stłuczki szklanej jako surowca zmniejsza o około 

30 % energochłonność procesu wytopu i kwalifikowane jest zgodnie z Konkluzjami BAT do 

podniesienia efektywności energetycznej zakładów produkcji szkła.  

Konkluzje BAT do produkcji szkła nie obejmują procesu przygotowania 

i magazynowania stłuczki szklanej. 

Sama instalacja przetwarzania stłuczki szklanej kwalifikowana jest do przedsięwzięć 

potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko nie wymaga uzyskania pozwolenia 
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zintegrowanego i nie posiada oddzielnych konkluzji warunków technicznych przetwarzania 

stłuczki szklanej, ale uwzględnia zalecenia które powinny być spełnione w procesach 

przetwarzania szkła przy magazynowaniu stłuczki szklanej i warunków jej rozdrabniania 

zgodnie z artykułem 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Proces magazynowania substancji stałych takich jak stłuczka szklana uwzględnia 

wymagania określone w BAT-ach dla emisji z magazynowania substancji stałych. 

 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń  

Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej zajmuje się przetwarzaniem stłuczki 

szklanej nie zawierającej substancji niebezpiecznych. System zarzadzania jakością zakłada 

możliwość zbierania stłuczki szklanej od wytwórców odpadów ze szkła nadającego się do 

przygotowania produktu dla producentów danego typu szkła. Każdy dostawca stłuczki 

szklanej jest sprawdzany pod kątem jakości prowadzonej segregacji odpadów stłuczki 

szklanej i możliwości posiadania stłuczki szklanej zawierającej substancje niebezpieczne. 

Wykorzystywane do przetwarzania odpady stłuczki to szkło niespełniające wymogów jakości 

z ciągłego wytopu szkła, szkło budowlane takie jak szyby okienne i samochodowe oraz szkło 

zbierane selektywnie z opakowań szklanych takich jak butelki, pojemniki szklane. Duży 

nacisk kładziony jest na jakość zbieranego szkła. Występowanie nawet niewielkich ilości 

substancji niebezpiecznych w stłuczce stanowi duże zagrożenie dla producentów szkła 

i powoduje wzrost ilości powstających odpadów docelowo trudnych do dalszego 

wykorzystania. DSS Recykling Spółka z o.o. zlecił już do Zakładu Technologii Szkła 

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie opracowania Kart 

Informacyjnych produkowanych wyrobów ze stłuczki szklanej, aby stworzyć warunki dla 

producentów szkła dla zabezpieczenia ich przed możliwości występowania różnego typu 

zanieczyszczeń.  

Stłuczka szklana przed przetworzeniem i po przetworzeniu posiada taki sam skład chemiczny. 

Stłuczka szklana przed przetworzeniem może zawierać różnego typu substancje takie jak 

folia, stalowe lub aluminiowe ramki i występuje w większych kawałkach szkła czasami nawet 

płatami tafli szklanej. Stłuczka szklana po przetworzeniu to rozdrobnione szkło nie 

zawierające żadnych zanieczyszczeń. Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka SiO2 

ok. 70 -73 %, sód jako Na2O ok. 12 – 16 %, wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO 

ok. 4 %, a także śladowe ilości dodatków zależne od typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, 

Mn 3O4, P2O5 i K2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest bezwonne i nie rozpuszcza się 

w wodzie. 
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Najbardziej korzystnym parametrem stłuczki szklanej jest możliwość wielokrotnego 

przetwarzania stłuczki szklanej bez utraty jej parametrów wyjściowych. 

 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Instalacja Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. wykorzystuje w swojej 

instalacji napędy zasilane elektrycznie regulowane systemem zainstalowanych falowników, 

które regulują ilość zużywanej energii. 

Wielkość zużycia energii zależy od grubości i wielkości rozdrabnianego szkła zawartości 

elementów konstrukcyjnych. Szkła konstrukcyjne więcej zużywają energii dla potrzeb ich 

rozdrobnienia niż typowe odpady stłuczki szklanej nie spełniającej wymogów jakości. Szkła 

konstrukcyjne poddawane są kilku krotnym przejściu przez instalacje, natomiast większość 

stłuczki szklanej jest mniej energochłonna i po jednorazowym przejściu przez instalacje 

spełnia wymogi produktu. 

Wielkość zużycia energii dla potrzeb kruszenia i oczyszczania szkła z mechanicznych 

zanieczyszczeń jest znacznie niższa od wielkości energii zużywanej do topienia surowców 

naturalnych potrzebnych do wytworzenia szkła. Roczne zużycie energii elektrycznej w 2012 

roku wynosiło 462 MWh, a za 10 miesięcy wyniosła już 519 MWh, czyli występuje wzrost 

zużycia energii elektrycznej. 

 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców, materiałów i paliw 

Podstawowym surowcem przetwarzanym w Centrum Recyklingu Szkła jest stłuczka szklana. 

Ilość przetwarzanej stłuczki szklanej zależy od mocy przerobowych instalacji, która obecnie 

wynosi 125 000 Mg/rok, natomiast zgodnie z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów 

przetwarzane jest 65 000 Mg/rok. Dodatkowo DSS Recykling Spółka z o.o. zajmuje się 

zbieraniem różnego rodzaju odpadów szklanych zbieranych selektywnie. Na terenie Zakładu 

w Dąbrowie Górniczej zebranych zostało dodatkowo w 2012 roku 33 631,804 Mg/rok 

odpadów, które przekazane zostały bezpośrednio do odzysku do zakładów będących 

producentami szkła.  

Woda w instalacji zużywana jest dla potrzeb zmniejszenia ewentualnej emisji 

niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych unoszonych w trakcie przetwarzania stłuczki 

szklanej oraz dla poprawy parametrów fizycznych stłuczki. Dotychczas największe zużycie 

wody występowało w procesie rozdrabniania i kruszenia szkła, czyli przy bezpośrednim 

procesie technologicznym. W okresie letnim, przy bardzo ciepłej i suchej pogodzie nastąpiła 

konieczność zwiększenia instalacji zraszania miejsc przesypu i magazynowania stłuczki 
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szklanej. W zakładzie uruchomiono oprócz istniejącego systemu zraszania w miejscach 

przesypu stłuczki szklanej, system zraszania wyposażony w 10 dysz zraszających 

w miejscach przesypu i magazynowania stłuczki szklanej. 

System ten uruchamia z częstotliwością w zależności od wilgotności powietrza i prędkości 

wiatru, do zraszania obecnie wykorzystywana jest woda z sieci wodociągowej Dąbrowskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.  

Wielkość zużycia wody do zraszania systematycznie wzrasta i w 2012 roku wynosiła 

666 m3/a, a przez 10 miesięcy w 2013 roku wzrosła do 1286 m3/a. System zraszania został tak 

zaprojektowany, aby większość wykorzystywanej do zraszania wody zatrzymywała się na 

cząstkach szkła w postaci filmu i odparowywała gwarantując takie nawilżenie stłuczki, aby 

nie unosiły się pyły z magazynowanej stłuczki szklanej. 

 

Stosowanie technologii bez odpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku 

powstających odpadów 

Centrum Recyklingu Szkła zajmuje się przetwarzaniem odpadów szkła zbieranych 

selektywnie. Wytwarzane odpady to zanieczyszczenia występujące w masie zbieranych 

selektywnie odpadów. Ilość wytwarzanych odpadów zależy od typu przerabianego odpadu.  

Odpady stłuczki szklanej przyjmowane z zakładów produkujących szkło to odpadowa 

stłuczka szklana nie spełniająca wymogów jakości, która nie zawiera większych 

zanieczyszczeń i podlega tylko procedurze rozdrabniania. 

Odpady szklane opakowaniowe mogą zawierać naklejki papierowe i zamknięcia stalowe lub 

plastikowe są one w procesie przetwarzania wyodrębniane i przekazywane do dalszego 

odzysku. 

Odpady szkła konstrukcyjnego mogą zawierać różnego rodzaju ramki konstrukcyjne ze stali 

lub aluminium i różnego typu folie uszczelniające spełniające funkcje zabezpieczające przed 

stłuczeniem. Wytwarzane w trakcie przetwarzania odpady to folia, stal, aluminium. 

W stosunku do ilości przyjmowanych do odzysku odpadów ilości wytwarzanych odpadów 

w 2012 roku stanowią 0,25 % masy przetwarzanych odpadów czyli: 

19 12 02  Metale żelazne    61,73 Mg/a 

19 12 03 Metale nieżelazne     0,61 Mg/a 

19 12 04  Tworzywa sztuczne     1981 Mg/a 

19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 
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Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Zakład przetwarzania stłuczki szklanej jest źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych 

powstających w procesie kruszenia i rozdrabniania szkła. Powstające pyły zawierają głównie 

substancje nietoksyczne takie, które są składnikami szkła. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych odprowadzanych do powietrza może występować 

w procesach: 

o Przesypywania stłuczki szklanej, czyli dozowania jej ładowarką do koszy 

zasypowych. 

o Niesprzyjających warunków atmosferycznych z powierzchni magazynowania stłuczki 

szklanej w otwartych przestrzeniach, 

o Z procesu oczyszczania powietrza z separatorów powietrznych w dwóch układach 

składających się z cyklonu i filtra tkaninowego  

o Procesów kruszenia stłuczki szklanej.  

DSS Recykling Spółka z o.o. zdaje sobie sprawę że w niesprzyjających warunkach może 

występować niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowych i dąży do maksymalnego jej 

ograniczenia. Wszystkie miejsca przesypu posiadają spryskiwacze ograniczające unos 

zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Operatorzy sprzętu są szkoleni w zakresie 

odpowiedniego podawania stłuczki do kosza zasypowego i na linię. Miejsca magazynowania 

stłuczki są zraszane.  

Miejsca które mogą być traktowane jako zorganizowane źródła emisji to otwarte filtry 

tkaninowe, które umieszczone są między halą produkcyjną i boksami magazynowymi 

produktu, ale wielkość emisji zanieczyszczeń jest bardzo niewielka i praktycznie osiada 

w wokół filtra jako ze wprowadzana jest na wysokości 1 m, a sąsiadujące hale posiadają 

wysokość powyżej 10 m. Takie usytuowanie filtrów nie sprzyja wynoszeniu zanieczyszczeń 

ponad dach hal przemysłowych. 

Bilans surowców dowożonych i wytwarzanych produktów nie wykazuje różnic mogących 

świadczyć o stratach przetwarzanego materiału poprzez odprowadzanie tych zanieczyszczeń 

do powietrza. Część zanieczyszczeń w niesprzyjających warunkach może być odprowadzana 

do powietrza, ale wielkość powstających pyłu ziaren jest duża a pyły ciężkie, co powoduje że 

zanieczyszczenia te opadają na teren zakładu, który jest często zamiatany.  

Zakładając maksymalny możliwy unos zanieczyszczeń pyłowych wynoszący na poziomie 

2,1 Mg/a, to percentyl maksymalnych stężeń 1-godzinnych na granicy zakładu nie przekroczy 

100 µg/m3.  

 



 
Przegl ąd ekologiczny instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej  

w DSS Recykling Sp. z o.o. w D ąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 
 

 

Katowice, grudzie ń 2013 r. 118 

Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej 

Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej jest typowym zakładem zajmującym się 

przetwarzaniem szkła w technologii ogólnostosowanej na świecie. Instalacja została 

wybudowana we współudziale korporacyjnych wspólników na przykładzie i w analogii wielu 

takich instalacji pracujących w Niemczech. 

Zastosowane rozwiązania to nowoczesny sposób przetworzenia stłuczki szklanej, 

z wykorzystanie nowych urządzeń, w wyniku którego powstaje produkt stosowany 

w hutnictwie szkła w miejsce dotychczasowych surowców naturalnych, czyli głównie piasku. 

 

Postęp naukowo techniczny 

Instalacja przetwarzania odpadów Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach to nowa instalacja uruchomiona w lutym 2012 roku, gdzie zastosowane 

najnowsze typy stosowanych w tym procesie urządzeń, charakteryzujące się niskimi 

poziomami mocy akustycznej, niskim zużyciem energii elektrycznej. DSS Recykling 

Sp. z o.o. planuje dalszą rozbudowę i zastosowanie nowoczesnych technik oczyszczania 

stłuczki szklanej, ale konflikty społeczne występujące w tej lokalizacji w Strzemieszycach na 

razie wstrzymują rozwój i modernizację Zakładu w tym miejscu. 

 

 

Wymagania określone w BAT-ach dla emisji z magazynowania substancji stałych 

Przy magazynowaniu substancji stałej typu stłuczka szklana zalecane są rożne sposoby 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych, które zależą od możliwości ekonomicznych 

instalacji. Najprostszym sposobem zmniejszenia pylenia z miejsc gromadzenia stłuczki 

szklanej jest stworzenie systemu nawilżania tych miejsc, aby wyeliminować możliwość unosu 

zanieczyszczeń pyłowych w okresach niesprzyjających warunków meteorologicznych. 

Sposoby te zostały omówione w punkcie „4.3.6.1. Rozpylanie wody” Najlepszych 

Dostępnych Technik.  

W Centrum Recyklingu Szkła zastosowano to właśnie rozwiązanie i przynosi ono 

dobre efekty, mimo że znacznie zwiększyło koszty zużycia wody zakupywanej z miejskiej 

sieci wodociągowej.  

BAT-y dla emisji z miejsc magazynowania opisują też dodatkowe rozwiązania 

zalecające różnego rodzaju budowle typu wiaty gdzie istnieje możliwość ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń pyłowych, dotyczy to zwłaszcza miejsc, gdzie występuje sam proces 
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współpracy miejsc magazynowania z systemem pobierania materiału i ładowania ładowarką 

do koszy zasypowych. DSS Recykling Spółka z o.o. rozważa możliwość budowy wiaty 

umożliwiającej przykrycie kruszarek na zewnątrz i niektórych miejsc gromadzenia odpadów 

przeznaczonych do przetwarzania. 

Budowa wiaty wymaga przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na 

środowisko i opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

 

W celu ograniczania rozsypywania się stłuczki i emisji niezorganizowanej stosowana 

jest zasada zmniejszenia wysokości spadku materiału z łyżki i wybieranie właściwej pozycji 

przy rozładunku na ciężarówkę.  

 

 

 

 

 

 

 

15. Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania na 

środowisko 

 

DSS Recykling Spółka z o.o. w Centrum Recyklingu Szkła Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach posiada nową instalacje do przetwarzania stłuczki szklanej wykonaną 

w najnowszej technologii stosowanej w Unii Europejskiej. Instalacja jest w bardzo dobrym 

stanie technicznym. Instalacja usytuowana została na terenie poprzemysłowym 

z wykorzystaniem istniejącej zabudowy dla potrzeb nowej instalacji. Instalacja spełnia 

zalecenia dokumentów referencyjnych BAT dla obróbki i magazynowania szkła. 

 

W DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wdrożono i zastosowano wiele 

rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania na środowisko: 

W zakresie ochrony powietrza 

Stosowane metody ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do 

powietrza: 
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• Proces załadunku stłuczki szklanej do koszy zasypowych prowadzony jest przy 

zapewnieniu zraszania wodą oraz zgodnie z zaleceniami w ustawianiu łyżki ładowarki 

przy zsypie pionowo w dół, co znacznie ogranicza emisję niezorganizowaną 

• Proces rozdrabniania prowadzony jest na wilgotnym materiale w zamkniętych 

przestrzeniach urządzeń; główne procesy przetwarzania odpadów prowadzone są 

w zamkniętej hali produkcyjnej 

• Stosowanie magazynowania stłuczki szklanej na otwartych placach magazynowych 

w postaci wysokich hałd wzdłużnych o odpowiednim kształcie minimalizującym unos 

pyłów przy wietrznej i suchej pogodzie 

• Stosowanie zraszania hałd i placów magazynowych stłuczki za pomocą 10 szt. 

zraszaczy sterowanych automatycznie i uruchamianych zgodnie z zadanym 

czasookresem 

• Proces usuwania lekkich frakcji zanieczyszczeń ze stłuczki szklanej polega na separacji 

powietrznej prowadzonej w dwóch miejscach instalacji. Każdy układ separacji 

powietrznej wyposażony jest w zestaw urządzeń oczyszczających składających się 

z cyklonu i filtra tkaninowego 

• Do opalania kotła grzewczego na potrzeby grzewcze budynku socjalno – biurowego 

stosowany jest gaz płynny propan, charakteryzujący się niską emisją produktów 

spalania 

• Obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdowych jest 

regularnie sprzątany i zamiatany w zależności od potrzeb kilka razy w ciągu tygodnia 

 

Sama instalacja doposażona została we wszystkie możliwe zabezpieczenia wynikające 

zalecanych dla tego procesu dokumentacjach oraz prowadzona jest zgodnie z praktyką 

stosowaną w zakładach przetwarzania szkła poza granicami kraju. Pomimo tego instalacja jest 

przedmiotem skarg mieszkańców całej dzielnicy Strzemieszyce jako powodująca nadmierne 

zanieczyszczenie powietrza i emitująca hałas, co uniemożliwia wydanie zgody na 

jakiekolwiek modernizacje, rozbudowę czy zmianę warunków pracy instalacji. 

Odpowiedzialnym za występujący konflikt społeczny jest usytuowanie części 

instalacji magazynowania surowca, wstępnego rozdrabniania i załadunku do koszy 

zasypowych przed halą produkcyjną. Rozwiązanie to powoduje, że cały proces załadunku 

instalacji ładowarką jest śledzony przez mieszkańców i każde pośpieszne przerzucenie 

surowca lub nieprawidłowe ustawienie łyżki ładowarki jest rejestrowane jako nadmierna 
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emisja zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Wiata magazynowa surowca 

usytuowane zostały w miejscu istniejącej hali i również są za małe, co spowodowało że 

większość surowca gromadzone jest między wiatą magazynową surowca i halą produkcyjną. 

Operacja pobierania surowca i załadunku mimo stosowania systemu zraszania i nawilżania 

jest przedmiotem konfliktu społecznego. Ta część procesu wymaga wprowadzenia nowego 

rozwiązania. Proponowane jest przykrycie części placu pomiędzy wiatą magazynową 

surowca i halą produkcyjną za pomocą lekkiej wiaty ze ścianą od strony zachodniej, 

w zależności od możliwości technicznych realizacji takiego przedsięwzięcia. 

 

W zakresie ochrony wód i gleby 

Sama instalacja przetwarzania stłuczki szklanej nie wymaga zużycia wody i nie 

powoduje wytwarzania ścieków. W miarę pracy instalacji wprowadzono rozwiązania mające 

na celu ograniczenie emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych przez zraszanie 

i nawilżanie magazynowanej stłuczki szklanej i procesów podawania jej do przetwarzania, 

czyli miejsc przesypu do koszy zasypowych. W okresach suchych woda stosowana jest do 

regularnego zraszania magazynowanych surowców, w okresach mokrych zużycie wody 

spada. Zraszanie stłuczki szklanej ma na celu ograniczenie emisji niezorganizowanej 

i polepszenie właściwości mechanicznych stłuczki do przetwarzania, szczególnie szkła 

płaskiego zawierającego warstwę folii z tworzyw sztucznych.  

Wielkość zużycia wody wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 100%. 

Dotychczas stosowana jest woda z sieci wodociągowej, co powoduje wzrost kosztów 

przetwarzania stłuczki. 

Zraszanie wodą następuje powierzchniowo na hałdę stłuczki szklanej tak, że 

większość jej zatrzymuje się na materiale w postaci cienkiego filmu oraz pomiędzy warstwą 

szkła, a tworzyw sztucznych w szybach płaskich a reszta jest odparowywana. Instalacja nie 

jest źródłem wytwarzania ścieków, nie obserwuje się spływających odcieków spod pryzm 

stłuczki szklanej. 

 

Na terenie Zakładu powstają jedynie ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych 

oraz ścieki bytowe. 

Stosowane metody ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do wód i do gleby: 

• Droga dojazdowa, parkingi, place magazynowe i manewrowe są utwardzone i wyłożone 

głównie kostką betonową, a w części płytami betonowymi 
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• Wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu przed wprowadzeniem do rzeki Rakówki 

są podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym 

z osadnikiem 

• Prowadzone są okresowe przeglądy eksploatacyjne separatora i osadnika 

z częstotliwością raz na pół roku, a w razie konieczności usuwane są szlamy substancji 

ropopochodnych i zgromadzone osady w osadniku 

• Obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdowych jest 

regularnie sprzątany i zamiatany w zależności od potrzeb kilka razy w ciągu tygodnia 

• Ewentualne wycieki oleju napędowego powstające podczas tankowania pojazdów są 

regularnie usuwane za pomocą sorbentu zasypywanego na plamę olejową, a zużyty 

sorbent traktowany jest jako odpad 

• Ścieki bytowe odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego i regularnie wywożone 

za pomocą wozu asenizacyjnego przez firmę posiadającą wymaganą zgodę 

 

W celu ograniczenia zużycia wody pitnej obecnie rozważana jest możliwość zbierania 

wód opadowych w specjalnym zbiorniku i kierowania jej do zraszania miejsc magazynowania 

stłuczki szklanej. Alternatywny rozwiązaniem jest wybudowanie samodzielnej studni 

głębinowej dla potrzeb wody do zraszania. 

 

W zakresie gospodarki odpadami 

Technologia przetwarzania odpadów stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. 

polega na kruszeniu, przesiewaniu, rozdziale na frakcje i wydzielaniu zanieczyszczeń takich 

jak papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne. W instalacji prowadzony jest odzysk 

odpadów R5, a wytworzone odpady są kierowane do dalszego przetwarzania: w pierwszej 

kolejności do odzysku. Taki proces jest działaniem proekologicznym ograniczającym 

negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez przetwarzanie i wykorzystywanie już 

wytworzonych odpadów. Ilość odpadów kierowanych do składowania po całym procesie 

prowadzonym w instalacji będzie znacznie mniejsza niż w przypadku pominięcia przeróbki w 

Zakładzie. Jednocześnie duża część odpadów może być wykorzystana w procesie odzysku 

jako surowce wtórne.  

W Zakładzie zastosowane są następujące metody ograniczania ilości powstających 

odpadów: 
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� prowadzony jest ciągły monitoring ilości przyjmowanych, przetwarzanych 

i zbieranych odpadów oraz ewidencja odpadów 

� urządzenia technologiczne wchodzące w skład instalacji są eksploatowane zgodnie 

z instrukcjami technologicznymi, co zapewni ich bezawaryjną i efektywną pracę, 

� w urządzeniach technologicznych stosowane są wyłącznie materiały eksploatacyjne 

dobrej jakości, charakteryzujące się długim okresem trwałości.  

� okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń wchodzących w skład instalacji są 

prowadzone regularnie, zgodnie z wytycznymi producenta przez wyspecjalizowane 

firmy. 

Część odpadów stłuczki szklanej zbieranej selektywnie u producentów szkła jest tylko 

zbierana i segregowana na odpowiednie frakcje i przekazywana do odzysku producentom 

szkła. 

 

W zakresie hałasu 

Metody ograniczenia hałasu w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka 

z o.o. polegały na właściwej lokalizacji samego Zakładu i poszczególnych urządzeń. Zakład 

znajduje się w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie. Instalacja 

usytuowana jest w obniżeniu terenu i dodatkowo od strony południowej osłonięta jest 

wysokim nasypem kolejowym, a od strony zachodniej murem z bloków betonowych i także 

nasypem kolejowym. Czynniki te wpływają korzystnie na warunki rozprzestrzeniania się 

dźwięku w środowisku.  

Zasadnicza instalacja przetwarzania stłuczki szklanej umieszczona jest wewnątrz hali 

produkcyjnej i nie stwarza zagrożenia wzrostu poziomu dźwięku na terenach podlegających 

ochronie.  

Wszystkie urządzenia są nowe, w dobrym stanie technicznym i charakteryzują się 

niskimi mocami akustycznymi. 

W przypadku pracy w porze nocnej niewielki wzrost poziomu dźwięku mogą 

powodować w niesprzyjających warunkach kruszarka Schreder i przesiewacz, jednak zgodnie 

z przeprowadzonymi pomiarami nie powodują przekroczenia wartości dopuszczalnych. 

W celu złagodzenia konfliktów społecznych proponowane jest przykrycie części placu 

pomiędzy wiatą magazynową surowca i halą produkcyjną, a szczególnie linii kruszenia 

wstępnego, za pomocą lekkiej wiaty ze ścianą od strony zachodniej. 
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16. Podsumowanie i wnioski 

 

Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach posiada instalację do przetwarzania stłuczki szklanej. W instalacji może być 

prowadzony odzysk różnego rodzaju gatunków szkła polegający na rozdrabnianiu, 

przesiewaniu i separacji zanieczyszczeń oraz zbieranie różnego rodzaju odpadów. Produktem 

instalacji są różne gatunki stłuczki szklanej będące surowcem do produkcji szkła w hutach.  

Działalność Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Sp. z o.o. przy 

ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie Górniczej stała się przedmiotem licznych skarg mieszkańców 

dzielnicy Strzemieszyce Wielkie na nadmierne zanieczyszczenie powietrza z operacji 

technologicznych prowadzonych na zewnątrz i hałas spowodowany pracą całej instalacji. 

Z tego powodu Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza będący właściwym organem ochrony 

środowiska instalacji na środowisko zobowiązał DSS Recykling Sp. z o.o. decyzją znak 

WER.6236.1.44.2013.AW z dnia 28 października 2013 r. do sporządzenia przeglądu 

ekologicznego dla instalacji odzysku szkła. 

 

Zakład DSS Recykling Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie 

Górniczej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Zakład znajduje się zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego na terenach produkcyjnych, magazynowych 

i usługowych. Bezpośrednie otoczenie Zakładu stanowią szlaki komunikacji kolejowej, drogi 

dojazdowe, tereny produkcyjne i magazynowe i znaczne obszary nieużytków i łąk. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się: 

• w kierunku zachodnim w odległości około 110 m od terenu Zakładu i jest to zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z dopuszczeniem usług przy ulicy Orkana, 

• w kierunku północno zachodnim w odległości około 240 m od terenu Zakładu i jest to 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z dopuszczeniem usług przy 

ul. Orkana i Łaziennej, 

• w kierunku południowo zachodnim w odległości około 240 m od terenu Zakładu i jest to 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ulicy Szałasowizna. 

 

W centralnej części Zakładu znajduje się hala produkcyjna z urządzeniami do 

przetwarzania szkła, a wokół hali na uszczelnionym podłożu wyłożonym kostką betonową, 

wyznaczone są miejsca do magazynowania odpadów przywożonych, odpadów będących 

w fazie przetwarzania i odpadów jako gotowych produktów. 
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Po zachodniej stronie hali produkcyjnej znajdują się urządzenia technologiczne 

pracujące w otwartej przestrzeni. Od północy w kierunku południowym są to stacja 

dozowania i taśmociąg do hali produkcyjnej, linia wstępnego kruszenia Schreder, linia 

dokruszania Dragon i dodatkowy kosz zasypowy z taśmociągiem dla instalacji w hali 

produkcyjnej. Wokół tych urządzeń krążą eksploatowane na zmianę dwie ładowarki. 

Gotowy produkt w postaci oczyszczonej stłuczki szklanej gromadzony jest w boksach 

magazynowych produktu gotowego, a także może być magazynowany: 

� w południowej części hali magazynowej nr 1,  

� w trzech mobilnych boksach magazynowych, umieszczonych przy północnej ścianie hali 

technologicznej, 

� na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową placu magazynowym pomiędzy 

magazynem produktu gotowego, a halą magazynową nr 1 w pryzmach. 

 

Stosowana technologia 

Przetwarzanie stłuczki szklanej prowadzone jest w instalacji do przetwarzania różnego 

rodzaju odpadów szklanych. Instalacja obecnie składa się z trzech linii: 

• linii wstępnego kruszenia Schreder umieszczonej w otwartej przestrzeni, 

• głównej linii technologicznej przetwarzania różnych rodzajów szkła, umieszczonej 

wewnątrz hali produkcyjnej nr 3, 

• linii dokruszania szkła z kruszarką Dragon umieszczona w otwartej przestrzeni. 

 

Linia wstępnego kruszenia Schreder służy do pierwszego i wstępnego kruszenia szkła, 

w wyniku którego powstaje surowiec kierowany do głównej linii technologicznej. Linia 

wstępnego kruszenia składa się z kruszarki wstępnej Schreder, przenośnika taśmowego, 

nadtaśmowego separatora magnetycznego i przesiewacza wibracyjnego.  

W głównej linia technologicznej prowadzone jest przetwarzanie odpadów szklanych 

w celu wytworzenia różnych rodzajów stłuczki szklanej posegregowanej ze względu na skład 

frakcyjny, kolor i przeznaczenie. W skład linii wchodzą przesiewacze wibracyjne, separatory 

metali żelaznych i nieżelaznych, kabina sortownicza do ręcznego wydzielania 

zanieczyszczeń, kruszarka młotkowa i walcowa, separator optyczny kamieni i porcelany, 

separator powietrzny, separator rentgenowski, separatory optyczne rozdziału na kolory oraz 

układy przenośników taśmowych i kubełkowych łączące poszczególne urządzenia. Zestaw 

tych urządzeń pozwala na dokładne wydzielenie zanieczyszczeń takich jak tworzywa 

sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, papier i tektura, drewno itp. W wyniku kruszenia i 
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przesiewania oraz rozdziału na kolory otrzymuje się różne rodzaje i frakcje produktu, który 

przede wszystkim kierowany jest do hut. 

Linia dokruszania szkła służy do dokruszania niektórych frakcji szkła płaskiego 

z głównej linii technologicznej. Linia składa się z kosza zasypowego przenośnika i kruszarki 

walcowej Dragon. Produkt instalacji kierowany jest do dalszego przetwarzania w linii 

głównej. 

 

W zakresie ochrony powietrza 

Centrum Recyklingu Szkła posiada dwa małe źródła emisji zorganizowanej nie mające 

wpływu na jakość powietrza: 

• Dwie powietrzne instalacje czyszczenia stłuczki szklanej, z których lekkie frakcje 

zanieczyszczeń występujących w przetwarzanej stłuczce zatrzymywane są 

w indywidualnej dla każdego ciągu instalacji składającej się z cyklonu i otwartego 

filtra tkaninowego, z którego gazy odprowadzane są do powietrza na wysokości 

h=1,0m. Wielkość emisji nie przekraczają:  

- pył   2 x 0,1 kg/h 

- pył PM10 2 x 0,1 kg/h 

- pył PM2,5  2 x 0,05 kg/h 

• Kotłownia grzewcza wyposażona w jeden kocioł stalowy typu Viessman Vitodens 

200-W o mocy cieplnej 98,5 kW opalany gazem ciekłym propanem. Spaliny 

odprowadzane są do powietrza kominem o wysokości h = 12 m i średnicy d = 0,2 m. 

Wielkość emisji nie przekraczają:  

- dwutlenek azotu 0,006 kg/h 

 

Źródłem emisji niezorganizowanej są operacje związane z przesypywaniem stłuczki 

szklanej do koszy zasypowych, które znajdują się w otwartej przestrzeni od strony zachodniej 

hali technologicznej. 

� kosz zasypowy o pojemności 5 m3 podawania odpadów do linii wstępnego kruszenia 

Schreder, wyposażony w zraszacze do ograniczania emisji niezorganizowanej 

Wielkość emisji nie przekraczają:  

- pył   0,015 kg/h 

- pył PM10 0,014 kg/h 

- pył PM2,5  0,006 kg/h 
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� kosz zasypowy o pojemności 10 m3 w stacji dozowania stłuczki szklanej do głównej linii 

technologicznej, wyposażony w zraszacz do ograniczania emisji niezorganizowanej 

Wielkość emisji nie przekraczają:  

- pył   0,015 kg/h 

- pył PM10 0,014 kg/h 

- pył PM2,5  0,006 kg/h 

� dodatkowy kosz zasypowy o pojemności 5 m3 do głównej linii technologicznej dla 

stłuczki wstępnie oczyszczonej i pokruszonej 

Wielkość emisji nie przekraczają:  

- pył   0,03 kg/h 

- pył PM10 0,027 kg/h 

- pył PM2,5  0,012 kg/h 

� kosz zasypowy o pojemności 5 m3 do linii dokruszania Dragon 

Wielkość emisji nie przekraczają:  

- pył   0,018 kg/h 

- pył PM10 0,016 kg/h 

- pył PM2,5  0,007 kg/h 

 

Źródłem emisji niezorganizowanej są także: 

� dwie ładowarki spalające olej napędowy, podające stłuczkę szklaną do koszy 

zasypowych pracujące na zmianę. 

Wielkość emisji nie przekraczają:  

- tlenek azotu 0,15 kg/h 

� ruch samochodowy dowożący stłuczkę i wywożący gotowy produkt, 

� place magazynowe stłuczki szklanej - dla dokonania oceny wpływu emisji 

niezorganizowanej przyjęto najbardziej niekorzystny wariant emisji z placów 

magazynowych stłuczki szklanej i przyjęto jednakowy dla wszystkich placów 

magazynowych wskaźnik unosu pyłów (określany tak jak dla hałd węgla kamiennego) na 

poziomie: 

� pył ogółem 0,2 kg/m2/rok 

� pył zawieszony PM10 0,1 kg/m2/rok 

� pył zawieszony PM2,5 0,1 kg/m2/rok 

� kontenerowy zbiornik oleju napędowego, który jest źródłem emisji głównie 

węglowodorów alifatycznych: 
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� przy przeładunku na poziomie  6,2 kg/h 

� przy magazynowaniu na poziomie 0,4 g/h 

 

Łączna roczna wielkość emisji zanieczyszczeń zorganizowanej i niezorganizowanej 

z całego Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach przy 

uwzględnieniu źródeł stacjonarnych emisji nie przekroczy: 

• Pył ogółem   2068 kg/rok 

• Pył zawieszony PM10  1556 kg/rok 

• Pył zawieszony PM2,5  1071 kg/rok 

• Dwutlenek siarki   1 kg/rok 

• Dwutlenek azotu   25 kg/rok 

• Tlenek węgla   4 kg/rok 

• Węglowodory alifatyczne 252 kg/rok 

• Węglowodory aromatyczne 3 kg/rok 

 

Zgodnie z zalecaną przez Ministerstwo Środowiska metodyką obliczeń 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przy maksymalnych warunkach pracy instalacji 

Centrum Recyklingu Szkła przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

w powietrzu, które wykazały że wokół źródeł charakteryzujących się niskimi emitorami mogą 

występować wysokie poziomy stężeń zanieczyszczeń, ale już w odległości kilku metrów 

wielkości stężeń gwałtownie spadają. 

Na granicy zakładu nie wystąpią w żadnej sytuacji przekroczenia wartości odniesienia.  

 

Gospodarka wodno – ściekowa 

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nie posiada własnych ujęć wód 

powierzchniowych i podziemnych. Woda dla potrzeb technologicznych, na cele bytowe i 

ppoż. jest zakupywana od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej zgodnie z zawartą umową. 

W DSS Recykling Sp. z o.o. wodę wykorzystuje na cele technologiczne do zraszania 

miejsc przesypu stłuczki szklanej i miejsc magazynowania stłuczki szklanej oraz na cele 

bytowe załogi.  
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Zużycie wody na zraszanie stłuczki szklanej nie przekroczy: 

Qmaxh = 2,0 m3/h 

Qśrd = 10,0 m3/dobę 

Qmax rok = 1800,0 m3/rok 

 

Proces przetwarzania stłuczki szklanej należy do technologii, w których nie powstają 

żadne ścieki przemysłowe. Zraszanie stłuczki szklanej w procesie przetwarzania prowadzone 

jest w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej, a także w celu polepszenia właściwości 

mechanicznych kruszenia szkła. Proces ten nie powoduje powstawania ścieków, gdyż woda ta 

w postaci filmu pozostaje na ziarnach szkła, a częściowo odparowuje. 

Ścieki bytowe powstające na terenie DSS Recykling Sp. z o.o. odprowadzane są 

kanalizacją sanitarną do zbiornika bezodpływowego o pojemności 30 m3. Zbiornik ten jest 

okresowo opróżniany za pomocą wozu asenizacyjnego, a ścieki wywożone na oczyszczalnię 

ścieków. 

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych, wynikająca z wielkości zatrudnienia 

w zakładzie wynosi maksymalnie: 

Qd = 2,4 m3/dobę 

 

Średnia ilość powstających wód opadowych i roztopowych zbierana w kanalizacji 

deszczowej zakładu wynosi:  

Qśr/rok ≅≅≅≅ 11 200 m3/rok 

Wody opadowe po oczyszczeniu w osadniku i odolejaczu odprowadzane są do potoku 

Rakówka, na co DSS Recykling spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej posiada pozwolenie 

wodno – prawne. Jakość wód opadowych zgodnie z wykonanymi badaniami nie przekracza 

wartości dopuszczalnych dla zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. 

 

Gospodarka odpadami 

Odpady wytwarzane w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej to odpady wytwarzane w procesie przetwarzania odpadów szklanych 

odbieranych od różnych posiadaczy odpadów w instalacji do odzysku stłuczki szklanej. 

Proces przetwarzania dotychczas był tak prowadzony, że przywożone do zakładu odpady 

szklane poddawane były mechanicznemu rozdrabnianiu, przesiewaniu i segregacji 

z wydzieleniem występujących w odpadach szklanych różnych zanieczyszczeń, takich jak 

tworzywa sztuczne, metale, papier i inne zanieczyszczenia. Odpady powstające w wyniku 
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utrzymania urządzeń instalacji oraz w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zakładu 

wytwarzane są w niewielkiej ilości. 

Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów kierowanych do procesu 

odzysku przy produkcji szkła, odpadów przekazywanych do przetwarzania w innych 

instalacjach oraz odpadów wytwarzanych w związku z utrzymaniem urządzeń i prowadzoną 

działalnością gospodarczą.  

Ilość wytwarzanych odpadów w Zakładzie nie przekracza 77 158,7 Mg/rok, w tym:  

• odpady z procesu technologicznego  77 100,0 Mg/rok 

• odpady wytwarzane w związku z utrzymaniem urządzeń oraz w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej 58,7 Mg/rok  

Ilość odpadów, która może zostać skierowana do procesów przetwarzania w instalacji 

do odzysku stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zgodnie 

z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów może wynieść 65 000 Mg/rok, przy założeniu, ze 

cały strumień odpadów przechodzi przez wszystkie urządzenia instalacji. 

DSS Recykling Sp. z o.o. posiada zdolności techniczne przetwarzania znacznie 

większej ilości odpadów. Wydajność techniczna urządzeń w instalacji do przetwarzania 

odpadów szklanych jest znacznie wyższa niż przedstawiona w pozwoleniu na wytwarzanie 

odpadów. Maksymalna wydajność urządzeń linii wstępnego kruszenia i głównej linii 

technologicznej wynosi do 30 Mg/h, co w cyklu pracy dwuzmianowym przez 5 dni w tygodniu 

daje możliwość odzysku 125 000 Mg/rok. 

DSS Recykling Spółka z o.o. w Zakładzie przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie 

Górniczej posiada możliwości techniczne i organizacyjne zbierania różnych rodzajów 

odpadów. Proces zbierania polega na segregacji i oczyszczeniu stłuczki szklanej 

z zanieczyszczeń. Zebrane odpady są segregowane na frakcje i przekazywane pod tym samym 

kodem do odbiorcy głównie hut szkła. 

 

Oddziaływanie na środowisko w zakresie hałasu 

Teren Zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i tereny sąsiadujące 

objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej 

dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina 

i Szałasowizny przyjętym uchwałą Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 2 grudnia 2009 roku i przeznaczone są na działalność przemysłowo usługową, czyli nie 

podlegają ochronie. 
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Dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie przed 

hałasem zostały określone na podstawie zapisów ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Poziomy te wynoszą: 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności znajdującej się przy ul. Orkana oznaczonych w planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 24MN2, położonych w odległości około 110 m na zachód od 

terenu Zakładu: 

− pora dnia  55 dB 

− pora nocy  45 dB 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności znajdującej się przy ul. Orkana i Łaziennej oznaczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem 22MN2, położonych w odległości około 

240 m na północny zachód od terenu Zakładu: 

− pora dnia  55 dB 

− pora nocy  45 dB 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Szałasowizna 

i Łuszczaka oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 47MN1, 

położonych w odległości około 240 m na południowy zachód od terenu Zakładu: 

− pora dnia  50 dB 

− pora nocy  40 dB 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Szałasowizna 

i Łuszczaka oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 50MN1, 

położonych w odległości około 360 m na południowy zachód od terenu Zakładu: 

− pora dnia  50 dB 

− pora nocy  40 dB 

W celu oceny wpływu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na stan 

klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie zlecono przeprowadzenie 

pomiarów poziomu dźwięku w środowisku przez dwie niezależne firmy.  

W marcu 2012 r. pomiary hałasu zostały wykonane przez ECSdellano Jacek Wolany. 

w 2 punktach pomiarowych w porze dziennej. W 2013 r. pomiary zostały wykonane przez 

firmę Zakład Ochrony Środowiska „MSB-Projekt” Stanisław Borowczyk w listopadzie 2013 

r. w 4 punktach pomiarowych w porze dziennej. 
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Dla oceny poziomu dźwięku w porze nocnej wykonano dodatkowe pomiary, 

uruchamiając wszystkie urządzenia zainstalowane w zakładzie.  

Wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych i nie ma 

podstaw prawnych do stosowania ograniczeń czasu pracy instalacji, aby dotrzymać 

dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku. 

 

 

Kwalifikacja zakładu pod względem ryzyka wystąpienia awarii  

Zgodnie z rozporządzeniem 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 zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 

2006 r. zmieniającym w/w rozporządzenie DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej nie zalicza się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej i nie wymaga opracowania raportu o bezpieczeństwie instalacji. 

W celu ograniczenia skutków ewentualnych awarii DSS Recykling Spółka z o.o. 

posiada opracowaną instrukcję postępowania, w której zawarte są informacje dotyczące: 

� systemu zaopatrzenia w wodę, w tym wodę dla celów przeciwpożarowych 

wraz z rozmieszczeniem hydrantów, 

� opisu miejsc gromadzenia surowców i maksymalnych ilości zgromadzonych 

surowców, 

� stanu dróg dojazdowych i wewnętrznych, 

� zadań i obowiązków osób zaangażowanych w czynności ratownicze, 

� regulaminu dla służb ratowniczych,  

� alarmowania na wypadek zagrożenia, 

� prowadzenia akcji ratowniczej, 

� likwidacji awarii, 

� zaopatrzenia zakładu w sprzęt ratowniczy. 

 

Ocena spełniania BAT 

Konkluzje BAT do produkcji szkła nie obejmują procesu przygotowania 

i magazynowania stłuczki szklanej. 

Dla procesu magazynowania stosuje się zapisy podane w BAT-ach la magazynowania 

substancji stałych typu stłuczka szklana. 
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Wykorzystywane do przetwarzania odpady stłuczki to szkło niespełniające wymogów 

jakości z ciągłego wytopu szkła, szkło budowlane takie jak szyby okienne i samochodowe 

oraz szkło zbierane selektywnie z opakowań szklanych takich jak butelki, pojemniki szklane. 

Duży nacisk kładziony jest na jakość zbieranego szkła, który jest weryfikowany u wytwórcy 

odpadu. Stłuczka szklana po przetworzeniu to rozdrobnione szkło nie zawierające żadnych 

zanieczyszczeń. Typowy skład stłuczki szklanej to: krzemionka SiO2 ok. 70 -73 %, sód 

jako Na2O ok. 12 – 16 %, wapń jako CaO ok. 8 %, magnez jako MgO ok. 4 %, a także 

śladowe ilości dodatków zależne od typu szkła w postaci Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, P2O5 

i K 2O.Szkło ma postać ciała stałego, jest bezwonne i nie rozpuszcza się w wodzie. 

Sama instalacja przetwarzania szkła charakteryzuje się niskim zużyciem energii 

elektrycznej, niewielkim zużyciem wody dla ograniczenia emisji niezorganizowanej i jest 

technologią bezodpadową. Zasięg oddziaływania instalacji nie wykracza poza teren, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny.  

Najprostszym sposobem zmniejszenia pylenia z miejsc gromadzenia stłuczki szklanej 

zalecanym przez BAT-y jest stworzenie systemu nawilżania tych miejsc, aby wyeliminować 

możliwość unosu zanieczyszczeń pyłowych w okresach niesprzyjających warunków 

meteorologicznych. Sposoby te zostały omówione w punkcie 4.3.6.1. rozpylanie wody.  

BAT-y dla emisji z miejsc magazynowania opisują też dodatkowe rozwiązania 

zalecające różnego rodzaju budowle typu wiaty gdzie istnieje możliwość ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń pyłowych, dotyczy to zwłaszcza miejsc, gdzie występuje sam proces 

współpracy miejsc magazynowania z systemem pobierania materiału i ładowania ładowarką 

do koszy zasypowych. DSS Recykling Spółka z o.o. rozważa możliwość budowy wiaty 

umożliwiającej przykrycie wstępnych kruszarek i miejsc gromadzenia odpadów 

przeznaczonych do przetwarzania. 

Sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń: 

• Proces załadunku stłuczki szklanej do koszy zasypowych prowadzony jest przy 

zapewnieniu zraszania wodą ą 

• Proces rozdrabniania prowadzony jest na wilgotnym materiale w zamkniętych 

przestrzeniach urządzeń;  

• Stosowanie do magazynowania stłuczki szklanej na otwartych placach magazynowych 

w postaci wysokich hałd wzdłużnych o odpowiednim kształcie minimalizującym unos 

pyłów przy wietrznej i suchej pogodzie 
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• Stosowanie zraszania hałd i placów magazynowych stłuczki za pomocą 10 szt. 

zraszaczy sterowanych automatycznie i uruchamianych zgodnie z zadanym 

czasookresem 

• Proces usuwania lekkich frakcji zanieczyszczeń ze stłuczki szklanej polega na separacji 

powietrznej prowadzonej w dwóch miejscach instalacji. Każdy układ separacji 

powietrznej wyposażony jest w zestaw urządzeń oczyszczających składających się 

z cyklonu i filtra tkaninowego 

• Do opalania kotła grzewczego na potrzeby grzewcze budynku socjalno – biurowego 

stosowany jest gaz płynny propan,  

• Obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdowych są i będą 

regularnie sprzątane i zamiatane w zależności od potrzeb kilka razy w ciągu tygodnia 

 

Docelowe możliwości zmniejszenia oddziaływania na otoczenie to wybudowanie nad 

instalacjami wstępnego kruszenia wiaty ze ścianą pełną od strony zachodniej, tak aby 

najtrudniejsze procesy prowadzone były w zamkniętej strukturze budynków, eliminującej 

możliwości przenoszenia zanieczyszczeń w ekstremalnych warunkach meteorologicznych. 

 


