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BURMISTRZ MIASTA 
MIASTECZKO ŚLĄSKI 
województwo śląskie                          
                                
                                         
Załącznik do decyzji M.6220.1.2021 z dnia 01.08.2022 r. 
 
                                                                                                    Miasteczko Śląskie dnia 01.08.2022  r. 
 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn: 
 

„Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu 
w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.” 

1. Inwestor: 
Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 6D 
w Katowicach. 
 

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania wiaty magazynowej 
na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k. Zakres 
prac budowlanych przedsięwzięcia obejmował będzie zagospodarowanie istniejącego obiektu poprzez 
dostosowanie do nowej funkcji (decyzja o zmianie sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej 
na przerobową) oraz montaż maszyn i urządzeń. Istniejąca wiata zostanie obudowana. Teren, na którym 
planuje się przedsięwzięcie jest zabudowany wiatą magazynową, utwardzony i odwodniony. Teren jest 
uzbrojony w: przyłącze wodociągowe, podciśnieniową kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową 
wyposażoną w separatory ropopochodne z osadnikami, ziemną linię kablową średniego i niskiego 
napięcia. W skład instalacji do przerobu odpadów wchodzić będą następujące maszyny i urządzenia: 
rozdrabniacz wraz z rynną, magnes nad taśmowy, taśma odbierająca, rynna wibracyjna, magnes nad 
taśmowy odpylania o wydajności 5000 m3/h z odprowadzeniem oczyszczonego powietrza do wnętrza 
wiaty.   
 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości o nr ewid. 2326/100 i częściowo na 
nieruchomości o nr ewid. 2611/48 przy ul. Dworcowej 4 w Kaletach.  
Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów złomu w procesie R12 
lub/i R4. Instalacja będzie zlokalizowana w istniejącej wiacie, która zostanie przystosowana pod 
działalność produkcyjną.   
 

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (wiata A1 na działce 2326/100)  
Bilans terenu przedsięwzięcia:  
Powierzchnia całkowita: 3972,84 m2  
Powierzchnia zabudowy – 3972,84 m2    
 

Skala przedsięwzięcia.  
Praca na 2 zmiany (praca instalacji do 3600 h/rok)  
Planowany przerób miesięczny do 290 t/m-c.  
Ilość zatrudnionych osób – 4 osób.  
Wielkość produkcji 3480 Mg/rok 
W zakres przedsięwzięcia wchodzi zagospodarowanie wiaty A1. W wiacie A1 zlokalizowana zostanie 
instalacja do przerobu odpadów, w skład której wchodzą następujące maszyny i urządzenia:  

 Rozdrabniacz wraz z rynną  
 Magnes nad taśmowy  
 Taśma odbierająca  
 Rynna wibracyjna  
 Magnes nad taśmowy  
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 Odpylnia o wydajności 5000 m3/h z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza do wnętrza 
wiaty.  

 

Przebieg procesu technologicznego:  
 Załadunek materiału do rozdrabniacz za pomocą żurawia samojezdnego lub taśmy 

załadunkowej.  
 Rozdrobnienie materiału za pomocą rozdrabniacza  
 Dwu stopniowa separacja magnetyczna za pomocą separatorów nad taśmowych.  

 

Odpady przeznaczone do przetwarzania:  
Lp. KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość 

Mg/rok 
 

1. 
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego 

stopów 
3480 

 
2. 

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 3480 

 
3. 

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 3480 

 
4. 

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 3480 

 
5. 

15 01 04 Opakowania z metali 3480 

 
6. 

16 01 17 Metale żelazne 3480 

 
7. 

16 01 18 Metale nieżelazne 3480 

 
8. 

16 01 22 Inne niewymienione elementy 3480 

 
9. 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 3480 

 
10. 

17 04 02 Aluminium 3480 

 
11. 

17 04 05 Żelazo i stal 3480 

 
12. 

17 04 07 Mieszaniny metali 3480 

 
13. 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 3480 

 
14. 

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 3480 

 
15. 

19 12 02 Metale żelazne 3480 

 
16. 

19 12 03 Metale nieżelazne 3480 

 
17. 

20 01 40 Metale 3480 

W sumie max 3480 
 

Magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania odbywać się będzie w pojemnikach i/lub 
kontenerach, i/lub workach, i/lub na paletach i/lub luzem w boksach wewnątrz wiaty.  
 

Odpady powstające w wyniku przetwarzania:  
Lp.  Rodzaj odpadu  Kod odpadu  Ilość odpadu 

[Mg]  
Źródła lub miejsca 
wytwarzania odpadów  

 
1.  

Metale żelazne  19 12 02  Max 3000  Instalacja – przerób 
odpadów  
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2.  

Metale nieżelazne  19 12 03  Max 3000  Instalacja – przerób 
odpadów  

 
3.  

Tworzywa sztuczne  19 12 04  Max. 480  Instalacja – przerób 
odpadów  

 
4.  

Minerały (np. piasek, 
kamienie)  

19 12 09  Max 480  Instalacja – przerób 
odpadów  

 
5.  

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11  

19 12 12  Max 480  Instalacja – przerób 
odpadów  

W sumie nie więcej niż:  Max 3480  
 
3. Warianty przedsięwzięcia: 
W wariancie polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia przedmiotowy teren pozostanie 
w stanie istniejącym, czyli planowana do zagospodarowania wiata będzie nadal pełniła funkcję 
magazynową. 
Oddziaływanie tego wariantu na środowisko pozostanie takie jak w chwili obecnej. 
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przypadku planowanego przedsięwzięcia oznacza 
realizację planowanej inwestycji w formie proponowanej w wariancie podstawowym, na terenie 
produkcyjnym, którego oddziaływanie ograniczy się do terenu należącego do Inwestora.  
 

4. Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko. 
Nie występuje. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się 
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. 
W stanie istniejącym na terenie w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia prowadzona 
jest działalność polegająca na:  
- skupie złomu w ilości ok 500 Mg/miesiąc = ok 25 ton/dzień. W związku z pracą skupu złomu na teren 
zakładu wjadą max 2 samochody ciężarowe. Skup złomu obsługuje jedna ładowarka i 1 wózek widłowy.  
- ponadto w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia planowane jest przedsięwzięcie polegające na pracy 
instalacji do przerobu odpadów zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
WSiRG.6220.3.7.2020.TG z dnia 16 października 2020 roku.  

 

W stanie docelowym na przedmiotowym terenie pracować będą:  
- instalacja do przerobu odpadów realizowana przez Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. – czas pracy instalacji 
3600 h/rok, 
- skup złomu (zbieranie złomu) – praca na I zmianie (8 h/dobę x 6 dni x 52 tygodnie = 2496 h/rok),  
- instalacja do przerobu odpadów realizowana przez Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k. – będąca 
przedmiotem niniejszego raportu – praca – instalacji 3600 h/rok,  
W niniejszym raporcie uwzględniono wszystkie wyżej wymienione działalności jako oddziaływanie 
skumulowane w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń spalinowych pochodzących ze środków 
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transportujących odpady. 
 

8. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej: 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnych awarii i katastrof 
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i zastosowanej technologii, 
w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powoduje 
dodatkowego zagrożenia dla ludzi, w tym szczególnie wynikającego z emisji. 
 
Sporządzono na podstawie Raportu. 
 
 
 
                                                                                                                Z up. Burmistrza 
                                                                                                                Łukasz Kowalkowski 
                                                                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                                                                                                                /podpis elektroniczny/ 
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