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BURMISTRZ MIASTA 
MIASTECZKO ŚLĄSKI 
województwo śląskie 
 

 
Załącznik do decyzji o symbolu: 

M.6220.3.2022 z dnia 12.10.2022 r. 
 

Miasteczko Śląskie dnia 12.10.2022  r. 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn: 
 

„Realizacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol 
Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Kaletach”, 

 
1. Inwestor: 
Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 6d 
w Katowice. 
 

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, 
pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonywaniu z surowca (granulat PCV lub odpadów 
granulatu PCV powstałych z procesu przetwarzania kabli w instalacji do przerobu kabli 
funkcjonującej na działce 93/22) termoformowanych elementów w postaci bloków, które stanowią 
między innymi podstawy pod znaki drogowe i ogrodzenia. Planowana powierzchnia zabudowy będzie 
wynosiła 0,4768 ha., powierzchnia terenu utwardzonego – 0,4081 ha. Inwestycja realizowana będzie 
na  działkach o nr ewid. nr 96/22 i 192/22, całkowita pow. działek wynosi 0,8849 ha. 
Przedsięwzięcie stanowi rozwinięcie działalności przerobowej prowadzonej w instalacji przerobu 
kabli firmy Hemarpol Trade Sp. z o.o. sp. komandytowa, w wyniku której powstający w chwili 
obecnej odpad/produkt granulatu tworzyw sztuczny nie będzie już zbywany na zewnątrz, a zostanie 
zagospodarowany i wykorzystany jako surowiec do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
w procesie termoformowania.   
 

3. Rodzaj technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia: 
Stan projektowany:  
 

1) Układ technologiczny do termoformowania – będzie się składał z dwóch równoległych linii 
technologicznych, w ramach których należy wyróżnić:  
- Urządzenie do uplastyczniania materiału tzw. ekstruder (uproszczone rozwiązanie bez filtracji 
uplastycznionej masy),  
- System dozowania i naważania uplastycznionej masy,  
- Karuzela (obrotowy układ), na której zamontowane są formy wraz z systemami hydrauliki siłowej do 
zamykania i otwierania form. Układ ten będzie zintegrowany z systemem odbioru.  
- Zautomatyzowany (roboty) system odbioru wyrobu i ich układania na palecie (2 szt. tj. po jednym 
dla każdej linii).  
- System chłodzenia form (powietrzem).  
 

Cały układ technologiczny będzie zintegrowany automatyką sterowania.  
 

2) Układ technologiczny do standaryzowania granulatu - układ ten w zasadniczych elementach 
składał się będzie z dobranych separatorów, w tym : 
- Separator sitowy (dwupokładowy do wydzielenia 3 frakcji wielkości)  
- Separator optyczny, w skład którego wchodzi kolorowa kamera skanującą o wysokiej rozdzielczości, 
czujniki, rynna wibracyjna, zawory/dysze na sprężone powietrze, kompresor, układ sterowania.  
- Separatory elektrostatyczne (2 szt. do kaskadowej separacji pierwszego i drugiego stopnia)  
- Rynny wibrujące które zamontowane będą przed każdym separatorem, dla zapewnienia 
prawidłowego dozowania materiału.  
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- Dwa główne bufory tj. jeden na wejściu do procesu pełniący funkcje magazynowo dozującą i drugi 
bufor na wyjściu, zapewniający rozdział na dwa strumienie tj. pierwszy dla wyrobu końcowego i drugi 
do procesu regranulacji.  
- Elementy integrujące w tym podajniki tworzące systemy podawcze i odbiorowe, oraz konstrukcje 
stalowe (ramy) na których zestawione będą poszczególne elementy całego układu technologicznego.  
- Układ odpylania integrujący wskazane powyżej cztery źródła o wydajności 5000 m3/h 
z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza do hali (brak emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego). 
  

Cały układ technologiczny będzie zintegrowany automatyką sterowania.  
 

3) Układ technologiczny do zestawienia składu i regranulacji - składał się będzie z trzech 
zasadniczych elementów :  
- Bufora mieszająco-dozującego wykonanego ze stali stopowych . Będzie posiadał system mieszania 
i system dozowania materiału oraz dodatków typu napełniaczy.  
- Układ do wytłaczania regranulatu, którego zasadniczymi elementami będą aglomerator 
i dwuślimakowa wytłaczarka, z wielostrefowym systemem podgrzewania, systemem odgazowania, 
z możliwością strefowego podawania reagentów, wyposażony w hydrauliczny zmieniacz sit, oraz 
głowicę tnącą, wannę chłodzącą.  
- System stabilizacji regranulatu składający się z wirówki suszącej regranulat, podajnik wibracyjnego 
z sitem oraz przenośniki pneumatyczne i zbiornik buforowy do stabilizacji temperatury. Zbiornik ten 
jest posadowiony na ramie i wyposażony jest w rozwiązanie (wraz z wagą) do pakowania regranulatu 
w big-bagi.  
 

Cały układ technologiczny będzie zintegrowany automatyką sterowania.  
 

W ramach tego układu technologicznego zaplanowana do zakupu jest także aparatura badawcza 
niezbędna do prawidłowego wdrożenia technologii i realizacji na jej podstawie procesów. Aparatura ta 
będzie wykorzystywana zarówno na etapie przyjęcia i kwalifikacji do badań i oceny wstępnej, jak 
również w pozostałych etapach procesu przetwarzania jako element badań międzyprocesowych, oraz 
na zakończenie procesu jako badania wyrobu. W zakres tej aparatury wchodzić będą plastometr i 
spektrometr .  
 

4) Dwa wózki widłowe elektryczne Wózki te wyposażone będą w pełną kabinę operatora. Wózki 
wyposażone będą w widły oraz obrotnicę. Udźwig do 2,5 Mg i wysokość podnoszenia do 4 m. Wózek 
ten zapewni niezbędną obsługę procesów załadowczo-wyładowczych w fazie przyjęcia, 
przygotowania i przerobu właściwego oraz ekspedycji wyrobów. 
 
4. Rozwiązania chroniące środowisko: 
Realizacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie następującymi rozwiązaniami chroniącymi 
środowisko:  
- Gospodarka odpadami  
Powstające odpady podczas realizacji zadania,  będą tymczasowo magazynowane na terenie budowy 
w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, w specjalnych pojemnikach, na 
utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane innym 
posiadaczom do odzysku recyclingu lub unieszkodliwienia. Odbiorcami odpadów będą 
wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 
Transport odpadów z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania realizowany będzie przez 
podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. 
W wyniku eksploatacji inwestycji nie będą powstawać odpady. Nie będą też wykorzystane odpady, 
gdyż granulat wykorzystany w instalacji do termoformowania wytworzony zostanie w instalacji do 
przerobu kabli (własny granulat). W wyniku eksploatacji instalacji mogą powstawać jedynie odpady 
eksploatacyjnej takie jak oleje czy sorbenty. Wszystkie wytworzone odpady na terenie planowanego 
przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie (zgodnie z kodami odpadów), w odpowiednio 
przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym, utwardzonym miejscu w hali nr 5.  
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- Ochrona przed hałasem.  
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występować okresowe oddziaływania akustyczne 
powodowane pracą pojazdów transportowych, które będą przywozić elementy instalacji na teren 
zakładu. Montaż urządzeń będzie się odbywał w hali, co skutecznie ograniczy hałas na zewnątrz. Na 
etapie budowy przedsięwzięcia oraz w trakcie jego eksploatacji zastosowane będą następujące 
działania ochronne:             
- najmniej uciążliwa akustycznie technologia prowadzenia prac,  
- sprawny technicznie, odpowiednio wyciszony sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi 
techniki.  
- należy wyłączać zbędne, nieużywane w danym momencie urządzenia, maszyny i narzędzia 
emitujące hałas,  
- należy unikać nakładania się i sumowania oddziaływań o jednym charakterze,  
Etap eksploatacji urządzenia będą nowe i sprawne techniczne. Prace technologiczne odbywały się 
będą w zamykanej hali.  
 

- Ochrona przed emisją zanieczyszczeń do atmosfery.  
Analizowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji pyłów jak i gazów 
w czasie realizacji inwestycji w związku z koniecznością przywiezienia na te teren elementów 
instalacji. Wymienione uciążliwości są typowe dla okresu realizacji i przemijające wraz 
z zakończeniem prac inwestycyjnych.  
Podczas realizacji inwestycji dla ochrony powietrza, planuje się: ograniczać czas pracy silników 
wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym i samochodów na biegu jałowym, ograniczać 
prędkość jazdy pojazdów samochodowych,  
W czasie eksploatacji inwestycji emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego odbywać się 
będzie w wyniku transportu samochodowego na terenie inwestycji. Natomiast nie wzrośnie emisja 
spalinowa w stosunku do stanu obecnego, gdyż wykorzystany w produkcji granulat nie będzie 
sprzedawany na zewnątrz.  
Rozwiązania chroniące środowisko:  
- ograniczenie czas pracy samochodów na biegu jałowym.  
- korzystanie wyłącznie sprawne technicznie pojazdy z aktualnymi badaniami technicznymi.  
- układ odpylania o wydajności 5000 m3/h z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza do hali (brak 
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego).  
 

- Ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego.  
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia Inwestor wprowadzi następujące działania chroniące 
środowisko wodno – gruntowe:  
- zastosowanie separatora ropopochodnego, który podczyści do wymaganych prawem wartości wody 
opadowe z terenów zagrożonych zanieczyszczeniem.  
- odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.   
- wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej po wcześniejszym podczyszczaniu 
w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikami zawiesin.  
 

 

5. Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko. 
Nie występuje. 
 

6. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia: + 
W granicach terenu oddziaływania nie występują obszary  i obiekty objęte ochroną na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody. 
 

7. Czy dla projektowania inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, 
spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska 
poza terenem zakładu lub innego obiektu.  
Inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami 
tworzy się obszary ograniczonego użytkowania. 
 

8. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się 
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realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem. 
Teren, na którym planowa jest inwestycja jest częściowo zagospodarowany, na którym prowadzi 
działalność spółka Hemarpol Trade Sp. z o.o. Spółka komandytowa, zajmująca się zbieraniem 
i przetwarzaniem odpadów złomu.  
Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi rozwinięcie działalności przerobowej firmy Hemarpol Trade 
Sp. z o.o. , Sp.k.  
Oddziaływania skumulowane na przedmiotowym terenie dotyczą:  
- emisji hałasu z wentylacji mechanicznych hal produkcyjnych oraz środków transportu.  
- emisji zanieczyszczeń spalinowych ze środków transportu  
- emisja wód opadowych  
- emisja ścieków bytowych.  
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnych skutków dla środowiska pod 
warunkiem wprowadzenia rozwiązań chroniących środowisko. 
 

9. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej: 
Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie kwalifikuje się do działań 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
 
Sporządzono na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z uzupełnieniami. 
 
 
 
 

Z up. Burmistrza 
                                                                                                               Łukasz Kowalkowski 
                                                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                                                                                                               /podpis elektroniczny/ 
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