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Z sąsiedzkim pozdrowieniem 

Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc,
  

od kilku lat jesteśmy Waszym sąsiadem. Najwyższy więc czas, byśmy się 

lepiej poznali. 
  

Nasz zakład powstał na terenie byłej fabryki domów, przeznaczonym później na 

produkcję topników dla hutnictwa żelaza i stali. W miejscowym planie zagos-

podarowania przestrzennego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej Nr XLIV/801/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku) na terenie tym, ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 8PU, dopuszcza się lokalizację obiektów 

związanych z odzyskiem surowców z materiałów.
  

W lutym 2012 roku przy ul. Magazynowej 1 rozpoczęła działalność firma, której 

wpływ na środowisko naturalne jest nie do przecenienia w skali ogólnej. Dla 

mieszkańców Strzemieszyc natomiast DSS Recykling – jeden z najnowocześ-

niejszych w Polsce zakładów odzyskiwania szkła – może być powodem do 

dumy. 
  

Niestety, od kilku miesięcy jesteśmy obiektem skarg i celem nagonki, w efekcie 

których zamiast modernizować zakład, przyjmujemy kolejne kontrole, wy-

konujemy po wiele razy te same ekspertyzy, prowadzimy takie same badania. 

Kilka osób postanowiło bowiem zyskać społeczne poparcie, wykorzystując 

brak dostatecznej wiedzy naszych sąsiadów, mieszkańców Strzemieszyc. 

Czas uzupełnić tę lukę. Na kolejnych stronach niniejszego informatora przeka-

zujemy Państwu najważniejsze informacje zawarte w „Przeglądzie ekologicznym” 

czyli dokumencie sporządzonym na podstawie decyzji Prezydenta Dąbrowy 

Górniczej z dn. 28.10.2013 roku, zawierający obiektywną ocenę wpływu DSS 

Recykling na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie zakładu. Podkreślmy 

– ocenę pozytywną. 
  

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją przeglądu dostępną 

na naszej stronie internetowej .www.dss-recykling.pl
  

Pozostajemy z nadzieją na rozwianie wszelkich Państwa uprzedzeń i niedorze-

czności rozsiewanych przez ludzi, którzy z ataków na strzemieszyckie przed-

siębiorstwa uczynili narzędzie społecznej aktywności. W najbliższej przyszłości 

zaprosimy Państwa do nas, byście na własne oczy (i uszy) mogli się przeko-

nać, że wnioski z dokumentów znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, 

a Waszym sąsiadem jest firma przyjazna i społecznie użyteczna.

Zarząd i Pracownicy 

DSS Recykling Sp. z o.o.



STAN PRAWNY

Budowa Centrum Recyklingu Szkła w Dąbro-

wie Górniczej została przeprowadzona zgod-

nie z obowiązującym w okresie budowy sta-

nem prawnym i założeniami przedstawiony-

mi w dokumentacji projektowej. 

Nasza instalacja posiada następujące pozwo-

lenia:

• zezwolenie na transport odpadów 

 niebezpiecznych oraz innych niż 

 niebezpieczne,

• zezwolenie na zbieranie odpadów 

 niebezpiecznych oraz innych niż 

 niebezpieczne,

• pozwolenie na wytwarzanie 

 odpadów niebezpiecznych 

 oraz innych niż niebezpieczne,

• pozwolenie wodno-prawne na wykonywa-

 nie urządzenia wodnego tj. wylotu kanali-

 zacyjnego rzeki Rakówka oraz pozwolenia 

 na odprowadzenie wód opadowych i roz-

 topowych wykonanym wylotem do rzeki 

 Rakówka.
 

Praca instalacji jak i system zbierania odpa-

dów, metody ich magazynowania, obróbka 

mechaniczna odpadów są zgodne z warunka-

mi zawartymi w posiadanych pozwoleniach. 

Działamy dla dobra 
środowiska:

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.

Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej 

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

str. 11.



Każdy z naszych dostawców szkła jest spraw-

dzany pod kątem jakości prowadzonej segre-

gacji odpadów i możliwości posiadania szkła 

zawierającego substancje niebezpieczne. Kła-

dziemy na to ogromny nacisk, gdyż występo-

wanie nawet niewielkich ilości substancji nie-

bezpiecznych stanowi zagrożenie dla produ-

centów szkła. 

Nasza instalacja składa się z trzech linii:

• linii wstępnego kruszenia szkła,

• głównej linii technologicznej przetwarza-

 nia i segregacji różnych rodzajów szkła, 

 umieszczonej wewnątrz hali produkcyjnej,

• linii dokruszania szkła.

Jesteśmy jednyn z najnowocześniejszych tego 

typu zakładów w Europie. Nasze urządzenia 

charakteryzują się niskimi poziomami mocy 

akustycznej, niskim zużyciem energii elektry-

cznej, wysokim stopniem zinformatyzowania 

i w niczym nie odbiegają od podobnych urzą-

dzeń działających obecnie, m.in w Danii 

i Niemczech. 

OPIS STOSOWANEJ TECHNOLOGII

Naszym atutem 
jest technologia:

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

w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach posiada nową 

instalację do przetwarzania stłuczki szklanej wykonaną 

w najnowszej technologii stosowanej w Unii Europejskiej. 

Instalacja jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Została 

wybudowana we współudziale korporacyjnych wspólników 

na przykładzie i w analogii wielu takich instalacji pracujących 

w Niemczech.

Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej 

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

str. 118-119.

Główna linia technologiczna

DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej.



Do ponownego użycia przygotowujemy szkło 

z ciągłego wytopu, szkło budowlane takie jak 

szyby okienne i samochodowe oraz szkło 

zbierane selektywnie z opakowań szklanych 

(butelki, słoiki, itp.).

Ograniczamy ilości powstających odpadów:

• prowadzimy ciągły monitoring ilości przyj-

 mowanych, przetwarzanych i zbieranych 

 odpadów oraz ich szczegółową ewidencję, 

• wszystkie urządzenia wchodzące w skład 

 instalacji eksploatujemy zgodnie z instruk-

 cjami technologicznymi, co zapewnia ich 

 bezawaryjną i efektywną pracę,

• okresowe przeglądy i konserwacje urzą-

 dzeń wchodzących w skład instalacji pro-

 wadzimy regularnie, zgodnie z wytycznymi 

 producenta przez wyspecjalizowane firmy.

DZIAŁANIA, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ ODDZIAŁYWANIU 

ZAKŁADU NA ŚRODOWISKO

Główna linia technologiczna

DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej.

Gwarantujemy 
100% bezpieczeństwa:

Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej 

zajmuje się przetwarzaniem stłuczki szklanej nie 

zawierającej substancji niebezpiecznych. Duży 

nacisk kładziony jest na jakość zbieranego szkła. 

Stłuczka szklana po przetworzeniu to rozdrobnione 

szkło nie zawierające żadnych zanieczyszczeń.

Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej 

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

str. 114.



WPŁYW NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA I WODY

• proces rozdrabniania prowadzimy na wil-

 gotnym materiale w zamkniętych przes-

 trzeniach urządzeń, a główne procesy 

 przetwarzania odpadów przeprowadzamy 

 w zamkniętej hali produkcyjnej,

• stosujemy zraszanie za pomocą 10 auto-

 matycznie sterowanych zraszaczy, 

• każdy z naszych układów separacji po-

 wietrznej wyposażony jest w zestaw urzą-

 dzeń oczyszczających składających się 

 z cyklonu i filtra tkaninowego,

• regularnie sprzątamy i zamiatamy obszar 

 drogi dojazdowej, parkingów, placów 

 manewrowych i dojazdowych (kilka razy 

 w ciągu tygodnia).

W celu ochrony powietrza sto-

sujemy cały szereg, wzajemnie 

się uzupełniających, technologii 

i procedur:

• proces załadunku stłuczki 

 szklanej prowadzimy przy za-

 pewnieniu zraszania wodą 

 oraz zgodnie z zaleceniami 

 w ustawianiu łyżki ładowarki 

 przy zsypie pionowo w dół, 

 co znacznie ogranicza emisję,

Nie zanieczyszczamy 
powietrza:

Bilans surowców dowożonych i wytwarzanych 

produktów nie wykazuje różnic mogących świadczyć 

o stratach przetwarzanego materiału poprzez 

odprowadzanie tych zanieczyszczeń do powietrza.

Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej 

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

str. 117.

Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania 

stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej przy ul. Magazynowej 1, str. 129.

Proces przetwarzania stłuczki szklanej 

należy do technologii, w których nie 

powstają żadne ścieki przemysłowe.

Nie zanieczyszczamy 
wody:



BADANIA HAŁASU

Nasz zakład znajduje się w znacznym oddale-

niu od terenów podlegających ochronie 

– w obniżeniu terenu i na skrzyżowaniu 

dwóch linii kolejowych znajdujących się na 

wysokich nasypach kolejowych, co powoduje, 

że hałas jest odbijany i tłumiony w wyniku 

ukształtowania terenu, a zabudowa mieszka-

niowa jest ekranowana. 

Wszystkie stosowane urządzenia są nowe, 

w dobrym stanie technicznym i charaktery-

zują się niskimi mocami akustycznymi.

W celu oceny wpływu DSS Recykling w Dą-

browie Górniczej na stan klimatu akustycz-

nego w otoczeniu podczas normalnej pracy 

instalacji przeprowadzono pomiary hałasu 

w środowisku. 

Pomiary wykonano dwukrotnie w 2012 r. 

i w 2013 r. Pomimo, że instalacja zgodnie 

z obecnym pozwoleniem nie może pracować 

w porze nocnej, przeprowadzono dodatkowe 

pomiary wpływu instalacji na tereny chronio-

ne przed hałasem w porze nocnej. Dla po-

trzeb realizacji pomiarów w porze nocnej zos-

tała specjalnie uruchomiona instalacja, 

o czym wyprzedzająco poinformowano Urząd 

Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Pomiary wykonano przy użyciu sprzętu po-

miarowego o 1 klasie dokładności. W czasie 

ich prowadzenia pracowała maksymalna ilość 

źródeł hałasu dla normalnej pracy zakładu.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 

jednoznacznie wskazują, że praca DSS 

Recykling nie powoduje przekroczeń do-

puszczalnych, równoważnych poziomów 

dźwięku na terenach chronionych przed 

hałasem – zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.

Nasza instalacja wyposażona jest we wszys-

tkie możliwe zabezpieczenia wynikające z do-

kumentacji zalecanych dla tego procesu oraz 

prowadzona zgodnie z praktyką stosowaną 

w zakładach przetwarzania szkła poza grani-

cami kraju (Niemcy, Dania).

Na terenie naszego zakładu powstają jedynie 

ścieki w postaci wód opadowych i roztopo-

wych oraz ścieki bytowe. Woda używana do 

zraszania szkła nie dostaje się do kanalizacji.

Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania 

stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej przy ul. Magazynowej 1, str. 112.

Przestrzegamy 
norm:

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.



DO ZOBACZENIA 
 

Już niedługo dotrze do Państwa kolejny 

numer naszego informatora. Zaprosimy 

w nim do sąsiedzkich odwiedzin, byście 

osobiście mogli się przekonać o wpływie DSS 

Recykling na otoczenie i naszej użyteczności 

dla środowiska naturalnego. 

Zaprosimy Państwa także do udziału w spec-

jalnym konkursie, w którym nagrodą będą 

wycieczki do Danii i Niemiec połączone z wi-

zytami w podobnych zakładach. 

Tymczasem szczególnej uwadze polecamy 

naszą stronę internetową 

DSS Recykling Sp. z o.o.

www.dss-recykling.pl

ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

e-mail: dss@dss-recykling.pl


