
Załącznik 

Do decyzji nr 6/2020r., znak OŚN.6220.05.07.2020 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi obligatoryjny załącznik do decyzji nr 6/2020 r., 

znak OŚN.6220.05.07.2020 z dnia 21.12.2020 r. 

Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych o 

budowę dodatkowej WMB, budowę instalacji fotowoltaicznej, budowie utwardzonego 

stanowiska gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne oraz budowa węzła betoniarskiego 

i stanowiska do mycia pojazdów zlokalizowanych na ternie istniejącego zakładu „WŁODAN” 

Andrzej Włodarczyk Sp. z o.o. Sp. k w Porszewicach 31 na działkach nr ew. 131/2, 132/3, 

133/3, 136/1,137/1, 132/2, 133/2, 146/1, 147/1, 156/1, 138/2, 139, 134/3, 245/1, 148/1, 134/2, 

142, 154/1, 141, 140/2, 152/1, 140/5, 140/4, 150/1, 149/1, 151/1 obręb 0019 Porszewice, Gmina 

Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie oraz 263/5, 263/6, 263/7, 263/8 obręb 20 

Prusinowice, Gmina Lutomiersk, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie. 

Działki na których będzie realizowane przedsięwzięcie to:  

• działki o nr ew. 138/2, 139, 148/1, 149/1, 150/1,245/1, obręb 19 Porszewice – lokalizacja 

wytwórni mas bitumicznych • działka o nr ew. 140/2, obręb 19 Porszewice – lokalizacja 

instalacji fotowoltaicznej  

• działki o nr ew. 263/8, obręb 20 Prusinowice – lokalizacja utwardzonego stanowiska do 

gromadzenia odpadów wraz z jego odwodnieniem  

• działka o nr ew. 131/2, obręb 19 Porszewice –lokalizacja węzła betoniarskiego  

• działka o nr ew. 245/1, obręb 19 Porszewice – lokalizacja stanowiska do mycia pojazdów 



Analizowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z powyższą podstawą prawną zostało 

sklasyfikowane do: 

§ 3 ust. 1 pkt. 20 instalacje do produkcji mas bitumicznych W analizowanym przypadku 

będziemy mieć do czynienia z budową wytwórni mas bitumicznych o wydajności max. 240 

Mg/h wraz z budowę zewnętrznych instalacji: energetycznej i wodociągowej p.poż.  

§ 3 ust. 1 pkt. 54 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 

niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach 

innych niż wymienione w lit. a; W analizowanym przypadku mamy do czynienia z budową 

instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,63 MW o powierzchni maksymalnie do 0,9 ha zatem pod 

tym kątem to zamierzenie inwestycyjne się nie kwalifikuje się. Ponadto w analizowanym 

przypadku będziemy mieć do czynienia z: - budowa utwardzonego stanowiska gromadzenia 

odpadów inny niż niebezpiecznie o powierzchni ok. 0,2043 ha -budowa węzła betoniarskiego 

o powierzchni ok. 0,49 ha - budowa wytwórni mas bitumicznych o powierzchni ok. 0,45 ha 

zatem sumując łącznie wszystkie ww. przedsięwzięcia kwalifikujemy się pod ten punkt łączna 

zabudowa przemysłowa wyniesie 1,905 ha.  

§ 3 ust. 1 pkt. 82 instalacje związane z przetwarzaniem odpadów inne niż wymienione § 2 ust. 

1 pkt. 41- 47 z wyłączenie instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rumieniu art. 2 pkt. 

2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii o zainstalowanej mocy 

elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentom ilość biogazu 

rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej a także 

miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. 



Obiekt pracuje docelowo w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do niedzieli. Obecne 

zatrudnienie w zakładzie wynosi 38 osób. W sezonie rób drogowych zatrudnienie zwiększa się 

o pracowników więc docelowo może być do 45 osób. Dla planowanej inwestycji nie planowane 

jest dodatkowe zatrudnienie. 

Informacje o przedmiotowym terenie  

• Przedsięwzięcie nie leży w rejonie szkód górniczych.  

• Przedsięwzięcie zlokalizowane jest i będzie poza miejscem występowania obszarów wodno- 

błotnych, obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami górskimi.  

• Przedsięwzięcie nie znajduje się w kolizji z siecią drenarską/ melioracyjną.  

• Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie, na którym standardy jakości środowiska (w 

świetle emisji hałasu) nie zostały przekroczone.  

• W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i w jego najbliższej okolicy nie występują jeziora 

i inne naturalne zbiorniki wód stojących.  

• W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i 

obszary ochrony uzdrowiskowej  

• W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochrona, w tym stref 

ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.  

• Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych 

i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, 

zlokalizowane poza obszarami górskimi i leśnymi.  

• Analizowany obszar znajduje się w zasięgu zbiornika GZWP nr 401  



• Analizowany teren nie jest zaliczany do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Na chwilę obecną istniejąca instalacja do wytwórni mas bitumicznych linia technologiczna 

TELTOMAT jest już instalacją wyeksploatowaną i mało wydajną linią w związku z tym faktem 

Wnioskodawca postanowił dokonać rozbudowy zakładu o dodatkową linię. Proces 

wytwarzania mas bitumicznych składa się z następujących jednostkowych operacji 

technicznych:  

• Przygotowanie kruszywa.  

• Dozowanie wstępne kruszywa.  

• Suszenie kruszywa.  

• Segregacja kruszywa.  

• Dozowanie wypełniacza.  

• Mieszanie kruszywa, wypełniacza i wtrysk asfaltu.  

• Odbiór gotowej masy. 

Kruszywo dostarczane jest i będzie do wytwórni w postaci gotowej bezpośredni do użycia i 

magazynowania w wygrodzonych monolitycznymi ścianami oporowymi zasiekach skąd 

trafiają do dozatorów wstępnych za pomocą ładowarki. Mieszanka kruszyw podawana jest i 

będzie następnie transporterem taśmowym do suszarki bębnowej, w której następuje suszenie. 

Proces suszenia ma na celu zwiększenia przyczepności kruszywa do asfaltu. Spaliny z bębna 

suszarki unoszą drobne ziarna kruszywa, które są i będą zatrzymywane przez urządzenia 

odpylające, filtr tkaninowy. Wysuszone w ten sposób kruszywo jest następnie transportowane 

elewatorem komór zasobnika gorącego kruszywa (obecna linia ma 6 komór). Odpowiednie 

frakcje z poszczególnych komór dozowane są i będą z recepturą na wadze kruszywa i 

poddawana do mieszalnika w którym następuje dodanie wypełniacza (mąki wapiennej) oraz 

wtrysk asfaltu. Po wymieszaniu gotowa mieszanka poddawana jest do zbiornika masy gotowej 

skład dalej ładuje się ją na wywrotki i wywozi na teren budowy dróg. Analizowane 



przedsięwzięcie będzie stanowiło linię technologiczną do produkcji mieszanek bitumicznych 

AMMANN UNIVERSAL 240 o wydajności maksymalnej do 240 Mg/h zlokalizowaną na 

terenie działki o nr ew. 138/2, 139, 148/1, 149/1, 150/1, 245/1, obręb 19 Porszewice. 

Powierzchnia zajmowana przez projektowany obiekt wyniesie ok. 4500 m2. 

W skład projektowanej instalacji będzie wchodziły następujące elementy:  

8 jednokomorowych wstępnych dozatorów kruszyw o pojemności ok. 10 m3  

 każdy transportery taśmowe  

 zespół suszarek kruszywa  

 odpylacz filtrowy całej instalacji o wydajności odpylania ok. 58 000 NM3/h, 

powierzchni filtra ok. 620 m2, rękawy filtracyjne maksymalnie 630 sztuk  

 wieża otaczarki wraz z mieszalnikiem  

 sortownik kruszywa, zbiornik gorącego kruszywa, zespół wag kruszywa, pompy bitumu 

i układ dozowników wypełniacza i asfaltu  

 instalacja bitumitu -4 zbiorniki o pojemności 50 Mg z osprzętem zasobniki gotowej 

masy -3 komory instalacja wypełniacza – 2 zbiorniki o pojemności  

 instalacja dozowania dodatków –środków adhezyjnych, sprężonego powietrza, 

dodatków specjalnych 

 kontenerowa kabina sterowania 

Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 

listopada 2016 r. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.PU i 2.PU przeznaczone są 

pod tereny zabudowy przemysłowo-produkcyjnej, składów, magazynów.  

POWIERZCHNIA UTWARDZONA DO GROMADZENIA ODPADÓW INNYCH NIZ 

NIEBEZPIECZNE  



Miejsce składowania odpadów innych niż niebezpieczne będzie zajmowało powierzchnię ok. 

2043 m2 i usytuowane będzie na działkach o nr ew. 263/8, obręb 20 Prusinowice. Miejsce to 

umożliwi zbieranie odpadów w celu wykorzystania ich jako surowca do produkcji mas 

asfaltowych, asfaltowo-betonowych i betonowych. Zostanie wydzielonych 8 sekcji do 

magazynowania odpowiednio: 

1. 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  

2. 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  

1. 3 . 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg  

3. 17 02 01 drewno  

4. 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01  

5. 17 04 05 żelazo i stal  

6. 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

7. 17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

W związku z tym zamierzeniem planuje się odwodnianie powstających w tym miejscu wód 

opadowych i roztopowych, które po uprzednim podczyszczeniu w wysokosprawnym 

separatorze zintegrowanym z osadnikiem będą odprowadzane do rowu melioracyjnego. 

INSTALACJI DO PRODUKCJI BETONU (WEZEŁ BETONIARSKI)  

W wyniku rozbudowy planowana jest również zabudowa prawdopodobnie pod budowę 

drugiego węzła betoniarskiego o wydajności do 100 m3/h o powierzchni ok. 4900 m2 

zlokalizowany na działce o nr ew. 131/2, obręb 19 Porszewice. Węzeł będzie zlokalizowany 

obok istniejącego w związku z czym będzie wykorzystywać istniejące przyłącza do mediów: 

woda i energia elektryczna. Jednakże w świetle obowiązującego rozporządzenia węzeł 

betoniarki nie kwalifikuje się pod uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

STANOWISKO DO MYCIA POJAZDÓW (MYJNIA)  



Planowana jest budowa zadaszonego stanowiska do mycia różnych pojazdów będących na 

wyposażeniu firmy. Pojazdy będą myte po zakończeniu pracy. Powstające ścieki będę 

odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Bilans terenu:  

Całkowita powierzchnia terenu:  

Wg wypisów z rejestru gruntu:  

24,4514 ha Stan istniejący: Powierzchnia zabudowy: ok. 0,3270 ha  

Powierzchnie utwardzone: ok. 1,2150 ha  

w tym:  

parkingi: ok. 0,6450 ha  

drogi ok. 0,0700 ha  

place manewrowe: ok. 0,5000 ha  

Place składowe ok.1,000 ha  

Tereny zielone: 21,9094 ha  

w tym :  

Staw zbiornik: ok. 0,9200 ha  

Stan projektowany:  

Powierzchnia zabudowy: 1,9050 ha  

Projektowana zabudowa wytwórni mas bitumicznych: ok. 0,4500 ha  

Projektowana instalacja fotowoltaiczna: ok. 0,900 ha  

Projektowana instalacja do produkcji betonu: ok. 0,4900 ha  



Projektowane stanowisko do mycia pojazdów ok. 0,0650 ha  

Powierzchnie utwardzone:  

Projektowane utwardzenie miejsca magazynowania odpadów ok. 0,2043 ha 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest i będzie gminna sieć wodociągowa w oparciu o 

istniejące przyłącze.  

Powstające ścieki bytowe są i będą odprowadzane są do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych.  

Woda: obecnie ok. 7135 m3/rok  

docelowo ok.: 15039 m3/rok  

Energia elektryczna:  

obecnie ok. 884,03 kWh/rok,  

docelowo: ok. 1 800 kWh/rok  

Zużycie związane z projektowanym WMB:  

Surowce do produkcji:  

Kruszywo frakcja 0-2 mm ok. 61 600 Mg/rok  

Kruszywo frakcja 2-5 mm ok. 28 000 Mg/rok  

Kruszywo frakcja 5-8 mm ok. 35 000 Mg/rok  

Kruszywo frakcja 8-10 mm ok. 49 000 Mg/rok  

Kruszywo powyżej 11 mm ok. 133 000 Mg/rok  

Kruszywa: obecnie ok. 25 000 Mg/rok 
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