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STRESZCZENIE 

Informacje ogólne 

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

w oparciu o instalację do przetwarzania stłuczki szklanej. W instalacji prowadzony jest odzysk różnego 

rodzaju gatunków szkła, który polega na rozdrabnianiu, przesiewaniu i separacji zanieczyszczeń Produktem 

instalacji są różne gatunki stłuczki szklanej będące surowcem do produkcji szkła w hutach. Na terenie 

Zakładu prowadzone jest także zbieranie różnego rodzaju odpadów, głównie odpadów stłuczki szklanej. 

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. 

Pozwolenia w zakresie ochrony środowiska 

DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej posiada wymagane prawem pozwolenia określające 

warunki pracy instalacji do odzysku stłuczki szklanej: 

• 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 

• 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 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

DSS Recykling Sp. z o.o. zlokalizowany jest 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, 
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• 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. 

Zagospodarowanie terenu Zakładu 

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

powierzchni 3,9847 ha położonych w Dąbrowie Górniczej w obrębie Strzemieszyce Wielkie. 

W centralnej części Zakładu znajduje się hala produkcyjna z urządzeniami do przetwarzania szkła. Od 

strony wschodniej wzdłuż hali znajdują się boksy magazynowe produktu gotowego i dalej na wschód hala 

magazynowa nr 1.  

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. 

W zachodniej części Zakładu znajduje się wiata magazynowa surowca, a w północno zachodniej części 

budynek socjalno – biurowy. 

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. 

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 
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i nieżelazne, papier i tektura, drewno itp. W wyniku kruszenia i 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. 

Wpływ na zanieczyszczenie 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=1,0 m.  

• 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. 

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 

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

technologicznej, wyposażony w zraszacz do ograniczania emisji niezorganizowanej 

• 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 

Źródłem emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń są także: 

• dwie ładowarki spalające olej napędowy, podające stłuczkę szklaną do koszy zasypowych pracujące 

na zmianę, emitujące pył zawieszony, tlenki azotu, tlenek węgla i węglowodory alifatyczne 

• samochodowy dowożący stłuczkę i wywożący gotowy produkt, emitujące pył zawieszony, tlenki 

azotu, tlenek węgla i węglowodory alifatyczne 

• place magazynowe stłuczki szklanej, który przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

tj. suchej i wietrznej pogodzie mogą być źródłem emisji pyłów 

• kontenerowy zbiornik oleju napędowego, który jest źródłem emisji węglowodorów alifatycznych 

i aromatycznych 

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 
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• 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. 

Poza granicami 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. 

Zużycie wody na zraszanie stłuczki szklanej nie przekracza: 

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 
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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. 

Gospodarka odpadami 

Odpady wytwarzane w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej to 

odpady z procesu 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. 

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, że 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. 
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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. 

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. 

Dla oceny poziomu dźwięku w porze nocnej wykonano dodatkowe pomiary, uruchamiając wszystkie 
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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. 

Działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania na środowisko 

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 

• 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 
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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. 

Obszar ograniczonego użytkowania 

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. 

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. 

 
 
 


