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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr OŚR.6220.12.2021 
z dnia 26.01.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. Sp. K. 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łasku 
przy ul. Żeromskiego 66


Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu InstalPlast 
Łask wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana w Łasku przy ul. Żeromskiego 66 na działkach nr 1/45, 6/1, 6/2, 7/4, 7/5, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 61/23, 61/24 i 64/4 obręb 9 miasto Łask.
Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią:
	od zachodu, północy i wschodu – tereny przemysłowe,

od południa – ul. Żeromskiego, za którą znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne i mieszkaniowo-usługowe oraz zabudowa zagrodowa.
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku polega na rozbudowie istniejącego zakładu InstalPlast Łask wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakład zajmuje się produkcją systemów rurowych z PCV, PE i PP. W ramach planowanej rozbudowy powstanie nowa hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalnym oraz zbiornik ppoż. W projektowanej hali prowadzony będzie ten sam proces produkcyjny, co w istniejących halach. W wyniku inwestycji zostanie dodany 1 ciąg produkcyjny, a trzy zostaną przeniesione z istniejących hal. Ogólny szacowany wzrost produkcji w odniesieniu do stanu obecnego wyniesie ok. 10%. Powierzchnie dla stanu istniejącego wynoszą:
	powierzchnia terenu: 50.325 m2,

powierzchnia dachów: 8.055 m2,
powierzchnia zielona: 5.043 m2,
powierzchnia utwardzona: 37.227 m2.
W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana nowa hala produkcyjna z częścią socjalną i infrastrukturą techniczną o powierzchni zabudowy do 1800 m2. Ponadto część nawierzchni utwardzonej zostanie przekształcona w powierzchnię biologicznie czynną. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia bilans powierzchni zakładu będzie wyglądał następująco:
	powierzchnia terenu: 50.325 m2,

powierzchnia dachów: 9.855 m2,
powierzchnia zielona: 5.043 m2,
powierzchnia utwardzona: 35.427 m2.
Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia w całości położone jest w granicach istniejącego zakładu. Nie występują tu naturalne skupienia roślinności. Jedynie w częściach zaadaptowanych pod przyzakładowe zieleńce występują powierzchnie trawiaste, obsiane mieszankami powszechnie stosowanych traw. Na trawnikach sporadycznie spotkać można pospolite byliny, takie jak: mniszek lekarski, stokrotka pospolita, przymiotno kanadyjskie, żółtlica owłosiona. Na działkach o nr ewid. 1/45 i 6/1 znajdują się drzewa, które wymagać będą usunięcia. Przewiduje się wycinkę 9 szt. drzew z gatunku: dąb szypułkowy, morwa oraz klon pospolity. W ramach kompensacji za wycinane drzewa planuje się wykonać nasadzenia zastępcze w ilości min. 9 sztuk dębów szypułkowych w odmianie kolumnowej. Drzewa zostaną nasadzone na działce o nr ewid. 64/4 obręb 9 miasto Łask. Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. Dopuszcza się przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jednakże prace należy wtedy poprzedzić bezpośrednio kontrolą specjalisty przyrodnika, stwierdzającą brak zasiedlenia terenu przez gatunki chronione.
Zakład zajmuje się produkcją systemów rurowych z PCV, PE i PP. Obecnie proces produkcji prowadzony jest w dwóch halach, gdzie znajduje się 18 ciągów technologicznych. W zakładzie wytwarzane są:
	rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów etylenu, 

rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów propylenu, 
rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów chlorku winylu. 
Rury PCV produkowane są z mieszanki składającej się z 95% surowca suspensyjnego 
PCV w postaci drobnoziarnistego proszku oraz 5% dodatków, komponentu stabilizacyjno-smarnego i wypełniacza kredowego. Mieszanka przygotowywana jest na miejscu poprzez dwustopniowe mieszanie składników. Surowiec dostarczany jest do zakładu w papierowych workach na foliowanych paletach, w wielowarstwowych workach lub luzem cysternami. Cysterny dostarczające PCV są specjalnie przystosowane do transportu tego rodzaju materiałów i jego rozładunku. Za pomocą powietrza ze sprężarki surowiec jest przedmuchiwany do zbiorników magazynowych ustawionych obok hali. Ze zbiorników magazynowych surowiec jest transportowany do zbiornika buforowego ustawionego 
w pomieszczeniu mieszalni. Do pierwszej komory mieszalnika pracownik ręcznie wsypuje odpowiednio przygotowane i odważone dodatki. Dalej następuje proces dwustopniowego mieszania w komorach pierwszej i drugiej mieszalnika. Przy przesypywaniu tworzywa 
z jednego elementu na drugi, jego objętość w 70% wypełnia pojemność zbiorników. Przygotowana mieszanka jest podawana do zbiorników buforowych nad maszynami linii produkcyjnych. Maszyny pobierają mieszankę bezpośrednio ze zbiorników. Polietylen 
z worków jest wysypywany do zbiorników buforowych skąd podawany jest analogicznie jak mieszanka PCV. PE jest podawany bezpośrednio. W wytłaczarce ślimakowej tworzywo ulega roztopieniu i po wypchnięciu przez odpowiednią głowicę wytłaczającą w kalibratorze formuje się rurę o odpowiednich parametrach, Ukształtowana rura przeciągana jest przez wanny schładzające i utwardzające rurę. W kolejnym etapie rura jest cięta na odcinki o zadanej długości. Pocięta rura trafia na kielicharkę, gdzie urządzenie to nagrzewa końcówki rury 
i tworzy kielichy połączeniowe. Kielichy te są uzupełnione o uszczelki, a następnie rury są spychane po stole zrzutowym do wózka i konfekcjonowane. Gotowe rury są spinane za pomocą listew drewnianych i taśmy stalowej w pakiety i wywożone wózkiem widłowym na plac magazynowy.
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz paliw na etapie realizacji nie będą odbiegały od zużycia surowców dla podobnych rodzajów inwestycji. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz paliw na etapie eksploatacji szacuje się na poziomie: woda na cele technologiczne - 15 m3/dobę, woda na cele socjalno-bytowe na poziomie ok. 5,4 m3/dobę, woda na utrzymanie czystości – ok. 104 m3/rok, energia elektryczna – ok. 7400 MWh/rok, polietylen (PE) 4000 Mg/rok, polipropylen (PP) 4000 Mg/rok, polichlorek winylu (PCV) 5000 Mg/rok.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.
Realizacja inwestycji powodować będzie oddziaływania charakterystyczne dla prac budowlanych i wykończeniowych. Budowa obiektu wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, generowania hałasu, powstawania ścieków bytowych, powstawania odpadów. Faza realizacji przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zastosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, którego praca powodować będzie emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz generowanie hałasu. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu 
z fazy budowy zaproponowano następujące rozwiązania: prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, wszelkie operacje z użyciem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego zostaną wcześniej zaplanowane, w czasie przerw w pracy silniki używanych maszyn i urządzeń będą wyłączane, stosowany sprzęt budowlany będzie charakteryzować się dobrym stanem technicznym. Ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji odprowadzane będą do zbiorników przenośnych toalet i odbierane przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki ściekowej. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.
Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, powstawania ścieków bytowych oraz deszczowych oraz wytwarzania odpadów.
Podczas etapu realizacji oraz ewentualnej likwidacji źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów samochodowych związany z transportem ludzi, materiałów oraz sprzętu budowlanego na teren realizacji inwestycji oraz maszyny 
i urządzenia wykorzystywane przy realizacji lub likwidacji przedsięwzięcia. Będzie to emisja niezorganizowana o charakterze nieregularnym, która ustanie wraz zakończeniem prac budowlanych. Nie będzie miała ona uciążliwego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia głównymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza na terenie analizowanego zakładu będą istniejące i projektowane źródła, tj. kotły spalające olej opałowy pracujące na potrzeby zapleczy socjalno-biurowych, wentylacje hal produkcyjnych, procesy napełniania silosów magazynowych, pojazdy przemieszczające się po terenie przedsięwzięcia. 
Nie planuje się ogrzewać budynku nowej hali, z uwagi na ciepło wydzielane przy procesie produkcyjnym. Będzie ono wystarczające do zapewnienia komfortu termicznego pracowników. W chwilach przestoju zakładu, budynek będzie dogrzewany przy pomocy urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Surowce potrzebne na procesy produkcyjne w projektowanej hali będą dostarczane z istniejących silosów przy hali PE. Na terenie zakładu znajduje się obecnie 16 silosów magazynowych. Zbiorniki wykorzystywane są do magazynowania surowców – PVC, PP i PE. Dopuszcza się jednak posadowienie obok nowego obiektu 3 nowych silosów. W takim przypadku zakłada się ich następujące parametry: wysokość emitora – 15 m, średnica emitora – 0,3 m, skuteczność filtra odpylającego - maksymalne stężenie pyłu na wyjściu z filtra odpylającego na silosie na poziomie 10 mg/m3.
 Inwestor, w celu zapewnienia emisji zanieczyszczeń pyłowych na dotychczasowym poziomie zamierza wykonać wymianę filtrów na 3 istniejących silosach zlokalizowanych przy istniejącej hali PE. Maksymalne stężenie pyłu na wyjściu z każdego nowego filtra odpylającego na tych 3 silosach będzie wynosiło 10 mg/m3.
W projektowanej hali mogą wystąpić emisje związane z produkcją rur PE. Planowane procesy produkcyjne będą źródłem emisji tlenku węgla i formaldehydu do powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia będą odprowadzane poprzez wentylację mechaniczną. Planuje się wykonać 4 emitory o następujących parametrach: średnica emitora ok. 0,5 m, wysokość posadowienia nie mniejsza niż 4,5 m n.p.t.
Podczas budowy i ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wymagane będzie zużycie wody do celów budowlanych oraz bytowych. Pracownicy przebywający na placu budowy korzystać będą z sanitariatów znajdujących się na terenie istniejącego zakładu.
Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania zaopatrywane będzie w wodę z przyłącza sieci wodociągowej, tak jak dotychczas istniejąca część zakładu. W procesie technologicznym wytwarzania produktu woda jest wykorzystywana jako środek chłodzący narzędzia oraz produkt w ostatniej fazie obróbki. Wykorzystywany system wody technologicznej jest systemem obiegowym zamkniętym zbudowanym ze zbiorników głównych oraz chłodni. 
W fazie schładzania wody przez chłodnie następuje ubytek wody poprzez parowanie. Zbiorniki są dopełniane wodą z sieci wodociągowej a jej średnie zużycie to ok. 15 m3 na dobę. Przewiduje się zużycie wody na cele socjalno-bytowe na poziomie ok. 5,4 m3/dobę. Ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilości równej ilości pobranej wody. Przewiduje się zapotrzebowanie na wodę do celów porządkowych – 104,0 m3/rok. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą tak jak dotychczas do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachów jako umownie czyste retencjonowane będą na powierzchni biologicznie czynnej.
Budowa projektowanych magazynów powodować będzie powstawanie odpadów 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. W wyniku prowadzenia prac powstawać mogą m.in. odpady z grupy 15, 17 i 20. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji gromadzone będą selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na placu budowy. Zbieranie odpadów obywać się będzie przy wykorzystaniu odpowiednio oznakowanych pojemników i kontenerów. W trakcie funkcjonowania obiektu na terenie inwestycji będą powstawały m. in. odpady z grupy 12, 13, 15 oraz 20.
Wszystkie odpady wytwarzane na terenie zakładu przechowywane będą na jego terenie do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Gromadzenie odpadów odbywać się będzie jedynie w celu zebrania ich odpowiedniej ilości do transportu. Wytwarzane odpady zbierane będą w sposób selektywny w specjalnie oznakowanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach zlokalizowanych w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zakładu. Odpady 
o dużych gabarytach będą magazynowane luzem w sposób uporządkowany. Odpady przechowywane będą na utwardzonym podłożu, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, rozwiewanie, mieszanie się. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w specjalnie wydzielonym do tego celu zadaszonym miejscu o szczelnym podłożu. Miejsce będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Gospodarka odpadowa prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Głównymi źródłami hałasu na terenie projektowanego przedsięwzięcia 
na etapie eksploatacji będą istniejące i projektowane źródła, tj. budynki produkcyjne, urządzenia wentylacyjne, chłodnicze i klimatyzacyjne oraz pojazdy poruszające się po terenie 
inwestycji. W ramach przedsięwzięcia planuje się następujące źródła hałasu: wentylator dachowy – 4 szt. do 75 dB. Źródłem hałasu będzie również budynek projektowanej hali. Zakłada się, że będzie wykonany tak, aby zapewnić izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 23 dB (ściana z wrotami) i 25 dB (pełna ściana) oraz izolacyjność dachu na poziomie 30 dB. Ruch pojazdów będzie odbywał się zarówno w porze dnia, jak i w nocy. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się po przeciwnej stronie ul. Żeromskiego. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej, a oddziaływanie zamyka się na obszarach przemysłowych.
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