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Zatwierdzone do zweryfikowania i udost pniania

JANUSZ DRÓ
Dyrektor Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

WIADCZENIE WERYFIKATORA RODOWISKOWEGO W SPRAWIE CZYNNO CI
WERYFIKACYJNYCH I WALIDACYJNYCH
Tuv Nord Polska Sp. z o.o. o numerze rejestracji weryfikatora rodowiskowego EMAS PLV-0001
Akredytowany w odniesieniu do zakresu 42.11 o wiadcza, e przeprowadzi weryfikacj ,
czy organizacja*, o których mowa w uaktualnionej deklaracji rodowiskowej o numerze
rejestracji
PL 2.14-001-4 spe nia wszystkie wymogi rozporz dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dotycz ce dobrowolnego
udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
Podpisuj c niniejsz deklaracj o wiadczam, e:
weryfikacja i walidacja zosta y przeprowadzone w pe nej zgodno ci z wymogami
rozporz dzenia (WE) nr 1221/2009,
wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzaj , e nie ma dowodów na brak zgodno ci
z maj cymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotycz cymi rodowiska,
dane i informacje zawarte w zaktualizowanej deklaracji rodowiskowej daj rzetelny,
wiarygodny i prawdziwy obraz ca ej dzia alno ci organizacji w zakresie podanym
w deklaracji rodowiskowej.
Niniejszy dokument nie jest równowa ny z rejestracj w EMAS. Rejestracja w EMAS mo e
by dokonana wy cznie przez organ w ciwy na mocy rozporz dzenia (WE) nr 1221/2009.
Niniejszego dokumentu nie nale y wykorzystywa jako oddzielnej informacji udost pnianej
do wiadomo ci publicznej.
Sporz dzono w Mi sku Mazowieckim dnia 25/06/2012 r.

Podpis

*z oddzia ami:
1) Stanis awów przy ul. Polnej 57,
2) Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Przemys owej 1,
3) Osieck przy ul. Kolejowej 1,
4) Lublin przy ul. Me giewskiej 38 B,
5) Warmi sko-Mazurski w msc. Podlechy 19b
6) Przanysz w msc. Osówiec Szlachecki.
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Przedsi biorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Spis tre ci:

ZAKRES DZIA ALNO CI:
budowa dróg, ulic, mostów i lotnisk
modernizacja i remonty istniej cych
obiektów drogowych i mostowych
produkcja i sprzeda mas bitumicznych
i betonowych
kompleksowe badania laboratoryjne
w zakresie budownictwa drogowego
i mostowego

I. Opis przedsi biorstwa
II. Opis dzia alno ci
III. System zarz dzania rodowiskiem i Polityka
przedsi biorstwa
IV. Aspekty rodowiskowe
V. Cele i zadania rodowiskowe na rok 2012

Data za

enia 1921 rok

VI. Realizacja celów rodowiskowych w roku
2011

ADRES:
05-300 Mi sk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28

KONTAKT
Tel. 025 758 42 26
Fax: 025 758 28 59
www.pbdim.com.pl
e-mail: pbdim@pbdim.com.pl

VII. Zestawienie danych korzystania ze
rodowiska
VIII. Zgodno

z prawem

IX. Dane adresowe i telefoniczne

REGON: 710251913
NIP: 822-00-10-022
XXI Wydz. Gospodarczy dla M.St. Warszawy
KRS nr: 0000040838
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I. Opis przedsi biorstwa
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mi sku Mazowieckim to firma
o ponad dziewi dziesi cioletniej tradycji i do wiadczeniu w budowie, modernizacji
i utrzymaniu dróg ko owych i mostów. W tym czasie przedsi biorstwo przechodzi o wiele
przekszta ce i reorganizacji.
Za

ony w 1921 roku Powiatowy Zarz d Drogowy, którego g ównym zadaniem

by o utrzymywanie i konserwacja dróg, w roku 1951 zosta zast piony przez Rejon
Eksploatacji Dróg Publicznych dzia aj cy do ko ca marca 1968 roku. W tym czasie
przedsi biorstwo zajmowa o si g ównie budow i utrzymaniem dróg na terenie powiatu
Mi ska Mazowieckiego.
Zgodnie z Zarz dzeniem Ministra Komunikacji z dnia 1 kwietnia 1968 roku na bazie
istniej cego Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych zosta utworzony Rejon Budowy Dróg
i Mostów, co spowodowa o zwi kszenie dotychczasowych obowi zków, do których od tego
momentu zacz a nale

równie

budowa i modernizacja dróg na terenie DODP

w Warszawie. W tym czasie przedsi biorstwo wybudowa o wiele g ównych dróg
wychodz cych ze stolicy, mi dzy innymi:
Warszawa – Lublin,
Warszawa – Terespol,
Warszawa – Bia ystok,
Warszawa – Katowice,
Warszawa – Kraków.
Przypadaj ca na dzie 1 sierpnia 1981 roku reorganizacja przedsi biorstwa dzia aj cego
teraz pod nazw Rejon Dróg Publicznych spowodowa a zwi kszenie zakresu zada o roboty
utrzymania oraz zarz dzania sieci dróg wojewódzkich.
W nast pstwie rozdzia u wykonawstwa od zarz dzania z dniem 1 stycznia 1992 roku
rozpocz o dzia alno

Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów.
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W dniu 1 stycznia 1994 roku w wyniku prywatyzacji rozpocz a dzia alno

jako

spó ka prawa handlowego pod nazw :
PRZEDSI BIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spó ka z o.o.
Wi cej informacji dotycz cych przedsi biorstwa oraz dane kontaktowe s dost pne
na stronie internetowej pod adresem www.pbdim.com.pl.
Przedsi biorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. kieruje zarz d w sk adzie:
Dyrektor

– Janusz Dró

Zast pca Dyrektora ds. finansowych

– Ewa Werengowska

Dyrektor Oddzia u Budowy Autostrad

– Janusz Parol

W roku 2011 Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.:
Wyprodukowa o 564 991,93 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej,
Zakupi o nowoczesny sprz t do laboratorium,
Wykonywa o roboty na 257 kontraktach,
Zatrudnia o rednio 712 pracowników (w przeliczeniu na pe ne etaty),
Wykonywa o

roboty

na

budowie

obwodnicy

Mi ska

Mazowieckiego

na parametrach autostrady w ci gu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka ze Ryczo ek od km 520+400 do km 541+249 – jako lider konsorcjum (warto
kontraktu - 567 mln z brutto),
Prowadzi o prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi
ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka – jako cz onek
konsorcjum (warto

kontraktu – 1,72 mld z brutto),

Rozpocz o jako cz onek konsorcjum budow
w Warszawie (warto

wraz z projektem II linii metra

kontraktu 4,1 mld z brutto),

W 2006 roku Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. uzyska o certyfikat
systemu zarz dzania BHP PN-N 18001. W roku kolejnym przedsi biorstwo uzyska o
certyfikat Wspólnotowego Systemu Ekozarz dzania i Audytu (EMAS) oraz certyfikat AQAP
2120. Natomiast w roku 2008 PBDiM Sp. z o.o. otrzyma o Certyfikat Zak adowej Kontroli
Produkcji.
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Obecnie w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. obowi zuje
zintegrowany system zarz dzania obejmuj cy wymagania:
PN-EN ISO 9001:2008 - System zarz dzania jako ci ,
PN-EN ISO 14001:2004 - System zarz dzania rodowiskowego,
PN-N 18001:2004 - System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy,
PN-EN ISO/IEC 27001:2007 - Technika informatyczna -- Techniki bezpiecze stwa -System zarz dzania bezpiecze stwem informacji,
Rozporz dzenie EMAS - Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji
w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylaj ce rozporz dzenie
(WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
ISO/IEC 17025:2005 - Ogólne wymagania dotycz ce kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcuj cych,
AQAP 2120:2009 - Wymagania NATO dotycz ce zapewnienia jako ci w produkcji
Zak adowej Kontroli Produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
W roku 2010 Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. uruchomi o tak e na swoje
potrzeby kopalnie kruszywa naturalnego o

cznej powierzchni ponad 30 ha.
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Schemat organizacyjny Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
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Od pocz tku istnienia Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
zagadnienia ochrony rodowiska by y traktowane na równi ze strategi

rozwoju firmy.

Wdra ane

zanieczyszcze

by y

wymagania

prawne

do powietrza, pobór wód z uj

pozwalaj ce

na

emitowanie

w asnych, wytwarzanie odpadów, systematycznie

modernizowano park maszynowy i transportowy oraz zakupywano i uruchamiano
nowoczesne wytwórnie mas bitumicznych.
Firma posiada Recyklery WR 2500 S i WR 2000,
jest wykonywanie remontów nawierzchni metod
ta pozwala na

minimalizacj

dzi ki którym mo liwe

recyklingu na zimno. Technologia

kosztów zwi zanych

z modernizacj ,

wykorzystanie materia ów miejscowych, a tym samym bezodpadow

maksymalne

i nieuci

liw dla

rodowiska przebudow konstrukcji nawierzchni.
Zgodnie z przyj

Polityk

Sp. z o.o. buduje polsk
Najwcze niej, bo ju

grup

firmy Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów
kapita ow

skupiaj

firmy z bran y drogowej.

w 2000 roku PBDiM Sp. z o.o. po czy o si

kapita owo

z Przedsi biorstwem Robót Drogowych „Dromos” Sp. z o.o. w Woli R bkowskiej. W 2002
roku nast pi o po czenie z Przedsi biorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi
Podlaskie” Sp. z o.o. w Siedlcach, wraz z PBI „Melbud” Sp. z o.o. w Siedlcach oraz
Przedsi biorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, a tak e
z Przedsi biorstwem Budowy Dróg „Bitum” Sp. z o.o. w Zambrowie.
W roku 2003 zosta o utworzone Lubelskie Przedsi biorstwo Drogowe Sp. z o.o.
w Lublinie. Prawdziwy rozkwit Grupy Kapita owej przypada na rok 2004, kiedy to powsta a
Spó ka w Miechowie – „Przedsi biorstwo Robót In ynieryjno-Drogowych” Sp. z o.o.,
w Nidzicy – „Przedsi biorstwo Robót Drogowych i Us ug Sprz towo-Transportowych”
Sp. z o.o., w Siedlcach – „Polski Recykling” Sp. z o.o., w Ostro ce – „Polski Asfalt Produkt”
Sp. z o.o. Spó

stowarzyszon

z PBDiM Sp. z o.o. sta o si

Przedsi biorstwo Robót

Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie wraz z spó kami „córkami”: Przedsi biorstwem
Robót Drogowych w P ocku S.A. oraz ZNAKAMI Gostynin Sp. z o.o. w Gostyninie.
W roku 2005 Grupa Kapita owa naby a udzia y w „Cewap” Sp. z o.o. w Celinach,
„W oc awskim

Przedsi biorstwie

Robót

Drogowych”

Sp.

z

o.o.

we

W oc awku

i Przedsi biorstwie Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. w wiebodzinie. W roku 2006
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do Grupy do czy o Zielonogórskie Przedsi biorstwo Budowy Mostów „MOSTY” Sp. z o.o.,
POLSKIE EMULSJE Sp. z o.o. w Wolicy.
W roku 2007 roku Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. sta o si
cicielem Przedsi biorstwa Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w K obucku. W roku
2011 zosta a powo ana spó ka zale na Altor Sp. z o.o..
Schemat grupy kapita owej PBDiM Sp. z o.o.

PRD
„DROGBUD
” Sp. z o.o.
wiebodzin
100%

Polski
Recykling”
Sp. z o.o.
Siedlce
51%

PBD
„BITUM”
Sp. z o.o.
Zambrów
81,02%

PRID Sp. z
o.o.
Miechów
65,11%

PRDiUS-T
Sp. z o.o.
Nidzica
92,74%

„ALTOR”
Sp. z o.o.
Mi sk Maz.
100%

PBI
„MELBUD”
Sp. z o.o.
Siedlce
100%

FEDRO Sp. z
o.o. Osieck
20%

PRD w
ocku S.A.
59,15%

PRD-B S.A.
Gostynin
33,21%

„Polski
Recykling”
Sp. z o.o.
Siedlce
24,5%

PRD
„RDP”
Sp. z o.o.
Siedlce
100%

PRD-M
Sp. z o.o.
obuck
100%

PBiUD Sp. z
o.o. Ostrów
Mazowiecka
100%

„Polski
Asfalt
Produkt”
Sp. z o.o.
Ostro ka
65%

PRD
„DROMOS”
Sp. z o.o.
Wola
bkowska
51,66%

„CEWAP”
Sp. z o.o.
Celiny
100%

„Polskie
Emulsje”
Sp. z o.o.
Sulbiny
60%

AGP
METRO
Polska s.c.
10,00%

„ZNAKI
GOSTYNIN
” Sp. z o.o.
20%

oc awskie
PRD Sp. z o.o.
Nowa Wie
19,92%

„Polski
Recykling” Sp.
z o.o. Siedlce
24,5%

oc awskie
PRD Sp. z o.o.
Nowa Wie
24,93%

PRID Sp. z
o.o.
Miechów
31,82%

II. Opis dzia alno ci
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. to firma us ugowo – produkcyjna,
której podstawowa dzia alno

to budowa i remonty dróg ko owych oraz produkcja

mieszanki mineralno-asfaltowej i betonów. Budowa dróg jest ci le oparta na wymaganiach
klienta okre lonych w dokumentacji technicznej i projektowej. Dokumentacje te okre laj
i precyzuj dok adnie technologi budowy: przebieg drogi i jej szeroko , rodzaj materia ów,
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jaki ma by

wykorzystany w realizacji inwestycji, grubo

poszczególnych warstw,

zadrzewienie, oznakowanie, itd.
Produkowana mieszanka mineralno-asfaltowa wykorzystywana jest do wykonywania
warstw no nych dróg ko owych, ci gów pieszych, parkingów, nawierzchni boisk, lotnisk
i sk adaj si z:
asfaltu,
kruszywa,
wype niaczy (m czka wapienna, py y),
w zale no ci od rodzaju mieszanki – rodki modyfikuj ce i adhezyjne.
Produkcja mieszanki odbywa si
do produkcji s

w wytwórniach (otaczarkach), w których niezb dne

media – energia elektryczna oraz olej opa owy, gaz lub py w gla

brunatnego.
Przed

przyst pieniem

w zbiornikach.

do

suszenia

kruszyw

nast puje

nagrzewanie

asfaltu

ród em ciep a potrzebnego do nagrzania asfaltu jest nagrzewnica

z palnikiem lub grza ka elektryczna. Ze sk adowiska dostarczane jest adowark kruszywo
do dozatora, sk d dalej podawane jest transporterami ta mowymi do zasobnika, a nast pnie
kierowane jest do obrotowego b bna suszarki. Suszenie kruszywa odbywa si przy pomocy
gor cych spalin powstaj cych ze spalania oleju opa owego, gazu lub py u w glowego.
Zanieczyszczenia z suszarni i otaczarki oczyszczane s
Py y wytr cone w instalacji odpylaj cej kierowane s

w instalacji odpylaj cej.

w sposób ci

y do zbiornika

magazynowego, sk d okresowo w zale no ci od rodzaju produkowanej masy s dodawane
jako wype niacz. Po osuszeniu w suszarce kruszywo kierowane jest do sortownika gdzie jest
segregowane na poszczególne frakcje, a dalej dozowane do mieszalnika otaczarki.
W otaczarce nast puje dok adne wymieszanie kruszywa z wype niaczami i asfaltem.
Gotowy produkt kierowany jest do zasobnika masy gotowej sk d podawany jest na skrzynie
adunkowe samochodów ci arowych.
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Rysunek. 1 Schemat instalacji do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Rysunek. 2 Schemat produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ha dy kruszywa
transport kruszywa
dozowanie kruszywa
przeno nik zbiorczy
przeno nik podaj cy
urz dzenia podaj ce
suszarka
palnik olejowy/gazowy
elewator kruszywa
mieszalnik

11. zbiornik gor cego
kruszywa
12. mieszalnik
13. waga
14. wózek transportuj cy
15. zbiorniki sk adowania
wype niacza i py ów
16. przeno nik limakowy
17. elewator wype niacza

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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waga dla wype niacza i
py ów
zbiorniki gotowej masy
pojazdy transportuj ce
gotow mas
odpylacz tkaninowy
pompa olejowa
nagrzewnica
zbiornik oleju

25. kabina sterownicza
35. podawanie odsysanego
powietrza i pary
wodnej
36. komin otaczarki
40. dozownik asfaltu
41. dozownik dodatków do
mieszalnika
42. zbiorniki asfaltu
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Produkcja betonów
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. produkuje tak e betony s

ce

ównie jako podbudowy. Podstawowymi sk adnikami betonów jest cement, pospó ka
(piasek), kruszywo oraz woda. Niezb dna do produkcji betonów jest tak e energia
elektryczna. Ze sk adowiska materia (pospó ka, kruszywo) dostarczany jest adowark
do dozatorów, sk d podawany jest obudowanymi transporterami ta mowymi do zasobnika.
Nast pnie zadawane jest w odpowiedniej porcji (zgodnie z recept ) z cementem i wod
do

mieszalnika

betoniarki.

Cement

dozowany

jest

bezpo rednio

ze

zbiorników

magazynowych wyposa onych w filtry tkaninowe.

III. System zarz dzania rodowiskiem i Polityka przedsi biorstwa
System zarz dzania rodowiskowego w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. zapewnia:
Identyfikacj

i przestrzeganie wszystkich wymaga

prawnych dotycz cych ochrony

rodowiska w odniesieniu do dzia alno ci firmy,
Wykonywanie okresowej oceny spe niania wymaga prawnych,
Prowadzenie robót drogowych oraz procesów produkcyjnych z uwzgl dnieniem troski
o stan rodowiska,
Prowadzenie szkole

wewn trznych maj cych za zadanie u wiadamianie znaczenia

troski o stan rodowiska,
Planowanie i prowadzenie auditów wewn trznych,
Zobowi zywanie
przepisów i dba

dostawcy,

podwykonawców,

dzier awców

do

przestrzegania

ci o rodowisko.

Wszystkie wymienione wymagania zosta y zapisane w Ksi dze Zintegrowanego
Systemu Zarz dzania, procedurach i instrukcjach.
W celu rozpowszechniania wiadomo ci troski o stan rodowiska w ca ej firmie,
powo any zosta Zespó

rodowiskowy – grupa osób, której podstawowym zadaniem jest

nadzór nad realizacj wymaga systemu zarz dzania rodowiskiem.
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POLITYKA PBDiM Sp. z o.o.
Misj naszej firmy jest produkcja mas bitumicznych i betonowych oraz kompleksowe
wykonywanie robót drogowych i mostowych, których jako

gwarantuje spe nienie

wymaga klientów z uwzgl dnieniem troski o stan rodowiska.

Strategicznym celem naszej firmy jest zbudowanie polskiej grupy kapita owej b
liderem w budowie dróg i mostów oraz ci
rodowisko przy ci

cej

e ograniczanie negatywnego oddzia ywania na

ym doskonaleniu dzia

w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy.

Cel ten realizujemy przez:
Dostosowanie firmy do zmieniaj cych si warunków gospodarczych oraz do post pu
technicznego i organizacyjnego.
Precyzyjne planowanie, organizowanie i bezb dne wykonywanie ka dego zadania.
Pe ochron wszelkich informacji powierzonych na etapie przygotowania, realizacji
i po zako czeniu realizacji inwestycji.
Wykonywanie bada zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki, metod badawczych
i wymaga klienta.
Informowanie dostawców i dzier awców o przyj tych zasadach ochrony rodowiska
i BHP oraz zobowi zywanie do ich przestrzegania.
Stosowanie pe nowarto ciowych materia ów z odzysku do budowy dróg oraz
technologii recyklingu nawierzchni.
Prowadzenie robót drogowych w sposób pozwalaj cy maksymalnie redukowa emisj
zanieczyszcze do powietrza, wytwarzanych odpadów i emisj ha asu.
Przestrzeganie wymaga prawnych, norm i standardów zwi zanych z ca ym zakresem
dzia alno ci przedsi biorstwa.
Zaanga owanie wszystkich pracowników na rzecz realizowanej us ugi i wyrobu
dla klienta, poprawy bezpiecze stwa i higieny pracy w przedsi biorstwie oraz
minimalizacj tam gdzie jest to mo liwe korzystania z zasobów rodowiska.
enie do sta ej poprawy stanu bezpiecze stwa i higieny pracy poprzez zapobieganie
wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie
wypadkowym.
Zarz d Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. zapewnia niezb dne rodki
i zasoby do prawid owego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarz dzania oraz
zobowi zuje si do ci ego jego doskonalenia, a tak e aktualizowania aspektów
rodowiskowych i podejmowania dialogu ze spo ecze stwem w zakresie oddzia ywania firmy
na rodowisko. Niniejsza Polityka jest dost pna dla wszystkich zainteresowanych
na stronie internetowej www.pbdim.com.pl oraz w publikowanych deklaracjach
rodowiskowych. Zosta a tak e zakomunikowana wszystkim pracownikom Przedsi biorstwa
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Mi sk Mazowiecki dnia 17.07.2009 r.
Zarz d Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
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IV. Aspekty rodowiskowe
Wp yw Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na stan rodowiska, czyli
aspekty rodowiskowe s na bie co identyfikowane, oceniane i weryfikowane przez Zespó
rodowiskowy. Proces identyfikacji aspektów

rodowiskowych realizowany jest na

podstawie analizy prowadzonej dzia alno ci, stosowanych surowców i materia ów.
Uwzgl dnia si tak e aspekty po rednie zwi zane z prac dostawców, podwykonawców
i dzier awców. Spo ród wszystkich zidentyfikowanych aspektów w drodze oceny wybiera
si te znacz ce, których wp ywy powinny zosta minimalizowane. Przy ocenie brane s pod
uwag

kryteria takie jak: dotkliwo

dla otoczenia, zgodno

wp ywu, skala oddzia ywania,

uci

liwo

z prawem, mo liwo ci techniczne i finansowe usprawnie

prawdopodobie stwo lub cz stotliwo

oraz

wyst pienia. W Przedsi biorstwie Budowy Dróg

i Mostów nie wyst puje bioró norodno .
Znacz ce aspekty

rodowiskowe dzia alno ci Przedsi biorstwa Budowy Dróg

i Mostów Sp. z o.o. mo na wyró ni ze wzgl du na prowadzon dzia alno :
Wykonywanie robót budowlanych.
Prowadzanie procesów produkcyjnych.
Pozyskiwanie kruszyw na w asne potrzeby z posiadanych z

naturalnych.

Wszystkie aspekty rodowiskowe dzia alno ci PBDiM Sp. z o.o. zosta y zgrupowane i s to:
1. Emisja zanieczyszcze do powietrza, co wp ywa na intensyfikacj efektu cieplarnianego,
zakwaszenie

rodowiska, powstawanie smogu, powstawanie ozonu w troposferze

(„dziura ozonowa”), ograniczenie widzialno ci, powstawanie chorób dróg oddechowych
u ludzi i zwierz t, niszczenie ro linno ci i materia ów.
2. Wytwarzanie odpadów, co przyczynia si do obci
3. Zrzut

cieków,

który wp ywa na

ania rodowiska odpadami.

zanieczyszczanie gleby, wód

podziemnych

i powierzchniowych.
4. Zanieczyszczanie gleby, przyczyniaj c si w ten sposób do jej zanieczyszczenia.
5. Emisja ha asu i drga , czego konsekwencj

jest dyskomfort dla siedlisk ludzkich

i zwierz t.
6. Korzystanie z zasobów naturalnych, co przyczynia si do ich wyczerpywania np. ropa
naftowa, kopalnie kruszywa (piasek, wir itp.).
7. Aspekty zwi zane z prac podwykonawców, dostawców, dzier awców i najemców.
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Pe na lista zidentyfikowanych aspektów rodowiskowych dost pna jest dla osób zainteresowanych w dziale
ochrony rodowiska Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o..

V. Cele rodowiskowe 2012
Do realizacji celów rodowiskowych w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. s

okre lone w czasie zadania rodowiskowe. Cele i zadania rodowiskowe

mierzalne oraz mo liwa jest weryfikacja ich realizacji.
Podczas ustanawiania i przegl du celów w PBDiM Sp. z o.o. uwzgl dnia
si wymagania prawne i inne, znacz ce aspekty rodowiskowe, zagadnienia technologiczne,
mo liwo ci finansowe i operacyjne, interes Spó ki oraz punkt widzenia zainteresowanych
stron.
Szczegó owo sposób post powania opisuje procedura „Cele, zadania i programy
zarz dzania”.
Obecnie obowi zuj nast puj ce cele zwi zane ze rodowiskiem:
Zmniejszenie emisji zanieczyszcze do powietrza o:
Planowane paliwo - gaz ziemny

Substancja

dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek w gla
py
benzo/a/piren

Oddzia Robót Drogowych
w Nowym Dworze
Mazowieckim - olej w kg/h obecna decyzja

7,7672
6,8134
0,6813
3,7473
0,00144

Lublin - gaz w
kg/h obecna
decyzja*

0,055
4,692
0,216
1,222
0,0000006

Planowana oszcz dno
dla Oddzia u Robót
Drogowych w Nowym
Dworze Mazowieckim
przy zastosowaniu gazu
ziemnego jako paliwa w
porównaniu do obecnego
paliwa
-99%
-31%
-68%
-67%
-99,9%

Paliwo planowane- porównano do otaczarki znajduj cej si w Oddziale Robót Drogowych
w Lublinie której paliwem tak e jest gaz, a która ma najbardziej zbli one parametry i wydajno
* parametry które nie s uwzgl dnione w decyzji zosta y ustalone na podstawie operatu ochrony
powietrza
W zale no ci od wielko ci produkcji warto ci mog ulec zmianie. Porównano najbardziej
zbli one WMB b
ce w posiadaniu PBDiM Sp. z o.o.
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Planowane paliwo - gaz ziemny

Substancja

Oddzia Warmi skoMazurski - olej opa owy w
kg/h- obecna decyzja

dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek w gla
py
fenol
naftalen
benzo/a/piren

Lublin gaz w
kg/h* - obecna
decyzja

4,71
6,22
0,746
2,276
0,001548
0,03384
0,00000144

0,055
4,692
0,216
1,222
0,000686
0,014652
0,0000006

Planowana oszcz dno
dla Oddzia u Warmi skoMazurskiego przy
zastosowaniu gazu
ziemnego jako paliwa w
porównaniu do obecnego
paliwa
-99%
-25%
-71%
-46%
-56%
-57%
-58%

Paliwo planowane- porównano do otaczarki znajduj cej si w Oddziale Robót Drogowych
w Lublinie której paliwem tak e jest gaz a która ma zbli one parametry i wydajno
* parametry które nie s uwzgl dnione w decyzji zosta y ustalone na podstawie operatu ochrony
powietrza
W zale no ci od wielko ci produkcji warto ci mog ulec zmianie. Porównano najbardziej
zbli one WMB b
ce w posiadaniu PBDiM Sp. z o.o.

VI. Realizacja celów rodowiskowych w 2011
Wdro ony system zarz dzania rodowiskowego zwi ksza nacisk na dzia ania prorodowiskowe poprzez

opracowywane i

rodowiskowe. Realizacja celów

wdra ane

do

realizacji cele

i

zadania

rodowiskowych w roku 2011 i osi gni ty efekt

przedstawiono poni ej:
Lp.

Cel

1.

Zmniejszenie emisji zanieczyszcze
do powietrza

2.

Zmniejszenie emisji zanieczyszcze
do powietrza

Zadania

Stopie realizacji/Osi gni ty efekt
Zadanie zrealizowane. Osi gni to
oczekiwany efekt. Zmniejszono
emisj w porównaniu do 2010 r. o:
Modernizacja Wytwórni Mas
SO2- 5362 kg/Mg
NO2- 13293 kg/Mg
Bitumicznych w Osiecku
CO – 287 kg/Mg
Benzo/a/piren – 0,000567 kg/Mg
Py y – 1849,4 kg/Mg
Zadanie zrealizowane.
Wybudowanie nowej Wytwórni W zwi zku z brakiem produkcji mma
z wykorzystaniem nowej otaczarki
Mas Bitumicznych w Osówcu cel rodowiskowy i osi gni ty efekt
Szlacheckim
zostanie przedstawiony w deklaracji
za 2012 r.
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Zadanie przesuni te do realizacji

3.

Zmniejszenie emisji zanieczyszcze
do powietrza

Modernizacja Wytwórni Mas w roku 2012.
Bitumicznych
w
Nowym
Dworze Mazowieckim

Komentarz:
Dzi ki

zastosowaniu

ulepszonej

technologii

do

produkcji

mas

bitumicznych

w nowoczesnej Wytwórni Beninghoven TBA 160 osi gni to znacz ce zredukowanie emisji
substancji do powietrza. Przy zak adanej produkcji rz du 140 000 Mg/rok uda si ograniczy
znacz co emisj SO2, NO2 i py ów. CO b dzie ograniczone o ok. 40%, a pozosta e wielko ci emisji
w mniejszym stopniu.
Modernizacja i wprowadzenie nowego paliwa w ORD Nowy Dwór Mazowiecki spowoduje
ograniczenie emisji SO2 o ok. 90%, a pozosta e wielko ci emisji w nieco mniejszym stopniu
(od 30-do 70%).

VII. Zestawienie danych korzystania ze rodowiska
Emisja zanieczyszcze do powietrza
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. uzyska o decyzje administracyjne
pozwalaj ce na emitowanie zanieczyszcze z:
Produkcji mas bitumicznych,
Produkcji mas betonowych (betonów),
Malowania,
Spawania,
Pracy kot owni olejowej,
Stolarni.
Pozwolenia wydane s dla ka dej lokalizacji wytwórni mas bitumicznych, w

ów

betoniarskich oraz jednostki transportowej i naprawczej pojazdów (KST) zlokalizowanej
przy siedzibie firmy w Mi sku Mazowieckim ul. Kolejowa 28.
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. nie zosta o obj te obowi zkiem
wykonywania ci

ych lub okresowych pomiarów wielko ci emisji do powietrza

na instalacje oraz prowadzone procesy w Stanis awowie, Osiecku, Lublinie, Podlechach
i Mi sku Mazowieckim. Z troski o stan
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technologiczne poprzez prowadzenie

cis ej ewidencji ilo ci wytworzonej mieszanki

mineralno-asfaltowej oraz zleca okresowo prowadzenie pomiarów emisji zanieczyszcze .
W Nowym Dworze Mazowieckim oraz Przasnyszu zgodnie z na

onym obowi zkiem

przeprowadzane s pomiary wielko ci emisji z cz stotliwo ci raz do roku.
Wielko

emisji monitorowana jest na bie

co z wykorzystaniem wska ników

znajduj cych si w „Operatach ochrony powietrza” na podstawie ilo ci wyprodukowanych
wyrobów

(mieszanka

mineralno-asfaltowa,

beton),

ilo ci

zu ytych

surowców

(olej nap dowy, olej opa owy, py w gla, gaz ziemny, benzyna) oraz ilo ci zu ytych
materia ów (farba, elektrody).
Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Przedsi biorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne wytwórnie mas bitumicznych zlokalizowane
w Stanis awowie, w Osiecku, w Lublinie, w Podlechach, w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz w Przasnyszu. Wszystkie w/w wytwórnie mas bitumicznych spe niaj rygorystyczne
warunki z zakresu ochrony rodowiska oraz nale

do najnowocze niejszych tego typu

instalacji w Polsce.
W roku 2011 Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. wyprodukowa o 564 991,93* Mg
mieszanki mineralno-asfaltowej co stanowi wzrost (o

ok. 8 %) w stosunku do roku

ubieg ego.
Tabela 1. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej poszczególnych lokalizacji
Lokalizacja WMB

Ilo

wytworzonej mieszanki w Mg**

I pó rocze

II pó rocze

69 928,7

111 485,2

181 413,90

Stanis awów

70 007

106 181

176 188,00

Lublin

18 987

43 094,73

61 081,73

Przasnysz

4 320

11 967

16 287,00

Nowy Dwór Mazowiecki

26 177,56

51 777,84

77 955,40

Podlechy

20 841,32

31 224,58

52 065,90

Osieck

cznie:

Razem

564 991,93

* nie obejmuje WMB Chmielów i WMB Tomaszów Mazowiecki – próby technologiczne. Dane
za 2012 r. b

uwzgl dnia y wielko

produkcji w tych lokalizacjach.

** dane uzyskane bezpo rednio z ka dej wytwórni, na podstawie „Wykazu zu ytych surowców”
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ze betoniarski zlokalizowany jest w Stanis awowie. Produkcja betonów w 2011 r.
wynosi a 980 m3.

Efektywne wykorzystanie materia ów
Bilans materia owy produkcji masy bitumicznej
W roku 2010 zu yto do produkcji (523 689,42 Mg) mieszanki mineralno-asfaltowej:
528 526,8 Mg kruszyw, grysów, piasków, pospó ki, m czki*
1.546.665 m3 gazu ziemnego (na 195.660,2 Mg wyprodukowanej masy bitumicznej –
produkcja w ORD Osieck i ORD Lublin)**,
2.775,200 l oleju opa owego (na 328.029,22 Mg masy bitumicznej – produkcja
pozosta e zak ady)**,
27.120,7 Mg asfaltu*.
W roku 2011 zu yto do produkcji (564.991,93 Mg) mieszanki mineralno-asfaltowej:
530 066,26 Mg kruszyw, grysów, piasków, wiru, pospó ki*
15 177,985 Mg m czki wapiennej i wype niacza*
1.827,4 Mg destruktu asfaltowego
2.081.535,0 l oleju opa owego (na 248.782,31 Mg masy bitumicznej)**,
3.181,02 Mg py u w gla (na 255.127,89 Mg masy bitumicznej)**,
424.172 m3 gazu ziemnego (na 61.081,73 Mg wyprodukowanej masy bitumicznej)**,
28.835,969 Mg asfaltu*.
* Dane uzyskane z dzia u ksi gowo ci (wydruki z kont kosztów)
** Olej opa owy – Nowy Dwór Mazowiecki, Podlechy, Osówiec Szlachecki
py w gla brunatnego – Stanis awów, Osieck,
gaz ziemny - Lublin
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Komentarz
Najwi ksz produkcj mieszanki mineralno-asfaltowej wynosz
255 127,89 Mg odnotowano przy
opalniu wytwórni py em w gla brunatnego, wska nik zu ycia ilo ci paliwa w stosunku do 1 Mg
wytworzonego produktu jest najni szy i wynosi 0,012. O 6 345,58 Mg mniej wyprodukowano
na oleju opa owym, a wyliczony wska nik wynosi 8,37. Najni sz produkcj odnotowano na gazie
ziemnym, którym zasilana jest wy cznie wytwórnia zlokalizowana w Lublinie.
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Komentarz:
Zestawienie wyliczono na podstawie rozchodu destruktu i kory asfaltowej (dane uzyskane z kont
kosztów) w stosunku do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Powy szy wynik okre la udzia % destruktu asfaltowego w produkcji 1 Mg mieszanki mineralno –
asfaltowej. Wg polskiego prawa maksymalny udzia destruktu asfaltowego w produkcji masy
mineralno asfaltowej mo e wynie 15-20% (w zale no ci od warstwy i akceptacji ze strony
zamawiaj cego).
W roku 2011 udzia procentowy zu ycia destruktu asfaltowego kszta towa si na poziomie nizszym
ni w roku 2010. Fakt ten by spowodowany ma ilo robót w których Zamawiaj cy pozwala
wykorzysta destrukt asfaltowy.
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W roku 2010 do produkcji (8463,5 m3) betonów zu yto:
17.737,77 Mg kruszyw, grysów, piasków, pospó ki*,
1.154,47 Mg cementu*.
W roku 2011 do produkcji (980 m3) betonów zu yto:
2.077,30 Mg kruszyw, grysów, piasków, pospó ki*,
169,46 Mg cementu*.
Na koniec roku 2010 zlikwidowano w ze betoniarski w Oddziale Robót Drogowych
w Osiecku. Obecnie beton produkowany jest wy cznie w ORD Stanis awów.
Tabela 2. Zu ycie energii elektrycznej w latach 2008 - 2011 r.
Jednostka organizacyjna
Przedsi biorstwa Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

Zu ycie
w roku
2011
[MWh]

Zu ycie
w roku
2010
[MWh]

Zu ycie
w roku
2009
[MWh]

Zu ycie
w roku
2008
[MWh]

Oddzia Warmi sko - Mazurski

268,69

302,7

507

206

384,89

403

250

448,3

561,28

552

531

621,7

865,30

1001

799

628,1

405,96

387,4

346

370

228,32

160,8

48**

-

134,66

126

106

109

2849,1

2932,9

2587

2383,1

Oddzia Robót Drogowych w
Nowym Dworze Mazowieckim
Oddzia Robót Drogowych
w Osiecku
Oddzia Robót Drogowych
w Stanis awowie
Oddzia Robót Drogowych
w Lublinie
Oddzia Robót Drogowych
w Przasnyszu
Biuro PBDiM Sp. z o.o. w Mi sku
Mazowieckim + Kierownictwo
Sprz towo Transportowe
RAZEM

Komentarz
W roku 2011 zu ycie energii kszta towa o si na bardzo podobnym poziomie co w roku 2010. Wynika
to z faktu braku nowych du ych kontraktów i stopniowej realizacji kontraktów ju posiadanych.
Jedynie w ORD Przasnysz zanotowano wzrost zu ycia energii – by o to spowodowane modernizacj
Wytwórni Mas Bitumicznych.
Dane u yte w tabeli pochodz z „Wykazu zu ytych surowców” przekazywanych przez ka
jednostk wyszczególnion w opisie i swym zakresem obejmuj tak e energi zu yt przez laboratoria
drogowe.
* Dane uzyskane z dzia u ksi gowo ci (wydruki z kont kosztów)
** Dane z niepe nego okresu. Wytwórnia rozpocz a dzia alno w II po owie roku.

23

Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Deklaracja rodowiskowa 2012

Tabela 3. Zu ycie energii elektrycznej w kWh na 1kg wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej i masy betonowej oraz w przeliczeniu na jednego pracownika
KST i Biura w Mi sku Mazowieckim.
W kWh na 1kg produkcji
2008
2009
2010
2011
Masa bitumiczna
4,01
2,51
3,90
6,94
ORD Stanis awów*
Masa betonowa
17,00
10,64
16,55
26,48
ORD Stanis awów*
Masa bitumiczna
4,3
14,03
3,86
3,09
ORD Osieck*
Masa betonowa
19,53
63,79
17,56
0
ORD Osieck*
Masa bitumiczna
4,94
5,195
5,621
6,65
ORD Lublin
Masa bitumiczna Oddzia
4,836
8,736
5,223
5,16
Warmi sko-Mazurski
Masa bitumiczna ORD
4,899
3,246
5,696
4,94
Nowy Dwór Mazowiecki
Masa bitumiczna
24,014
14,02
ORD Przasnysz
Biuro PBDiM Sp. z o.o.
w Mi sku Mazowieckim
+ Kierownictwo
1,603
1,472
1,750
1,87
Sprz towo
Transportowe
[w MWh]**
* Do oblicze w ORD Stanis awów i ORD Osieck przyj to redni procentowy udzia czasu pracy
wytwórni mas bitumicznych i w a betoniarskiego w stosunku do czasu pracy oddzia u jako ca ci,
przy za eniu rednich mo liwo ci produkcyjnych urz dze w czasie godziny.
** Do oblicze w biurze PBDiM Sp. z o.o. oraz KST przyj to rednioroczne zatrudnienie na poziomie
72 pracowników.
Komentarz:
W roku 2011 stwierdzono wysokie zu ycie energii elektrycznej w ORD Przasnysz (w porównaniu do
innych oddzia ów) spowodowane by o nisk produkcj mieszanki mineralno-asfaltowej. W ORD
Osieck uda o si ograniczy zu ycie energii, co by o spowodowane du
sta produkcj oraz
zlikwidowaniu produkcji masy betonowej w tym oddziale. Wahania zu ycia energii
w pozosta ych oddzia ach wynika y ze zmienno ci produkcji, a zu ycie energii (tab. 2 kszta towa o si
na podobnym poziomie jak w roku ubieg ym.
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EMISJA ZANIECZYSZCZE

DO POWIETRZA Z PRODUKCJI MASY BITUMICZNEJ

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej prowadzona jest w bazach produkcyjnych w:
Stanis awowie przy ul. Polnej 57,
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przemys owej 1,
Osiecku przy ul. Kolejowej 1,
Lublinie przy ul. Me giewskiej 38 B,
Podlechach – Podlechy 19b
Osówcu Szlacheckim.
Produkowane mieszanki mineralno-asfaltowe (masy bitumiczne) wykorzystywane
jako warstwy no ne dróg ko owych, ci gów pieszych, parkingów, nawierzchni boisk
i lotnisk.
Na rok 2012 zaplanowano otwarcie nowych baz produkcyjnych, które zlokalizowane
w Chmielowie oraz Tomaszowie Mazowieckim.
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Tabela 4. Zestawienie dopuszczalnej emisji zanieczyszcze do powietrza z produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dopuszczalna
Rodzaj
emitowanych
zanieczyszcze

Dwutlenek
siarki (SO2)
Tlenki azotu w
przeliczeniu na
NO2
Tlenek w gla
(CO)

czna wielko

Oddzia Robót
Drogowych w
Nowym Dworze
Mazowieckim
(emisja
dopuszczalna dla
oleju opa owego)
kg/h
Mg/a

emisji zanieczyszcze z wytwórni mas bitumicznych

Oddzia Robót Drogowych w
Stanis awowie
(emisja dopuszczalna ze spalania)
oleju opa owego

Oddzia Robót
Drogowych w Osiecku
(emisja dopuszczalna
dla oleju opa owego)

py u w gla

Oddzia Robót Drogowych
w Lublinie
(emisja dopuszczalna ze spalania)
oleju opa owego

Oddzia Warmi skoMazurski
(emisja dopuszczalna
dla oleju opa owego)

Oddzia Robót
Drogowych
w Przasnyszu
(emisja dopuszczalna
dla oleju opa owego)

gazu ziemnego

kg/h

Mg/a

kg/h

Mg/a

kg/h

Mg/a

kg/h

Mg/a

kg/h

Mg/a

kg/h

Mg/a

kg/h

Mg/a

7,7672

9,709

6,669

1,3338

18,84

30,144

4,771

8,519

6,552

0,272

0,055

0,272

4,71

5,652

4,71

2,335

6,8134

8,817

5,85

1,17

12,56

20,096

9,511

19,810

13,06

3,278

4,692

3,278

6,22

7,464

6,22

3,11

0,6813

0,822

0,585

0,117

37,57

60,11

0,495

1,032

0,68

0,029

0,216

0,373

0,746

0,895

0,746

0,373

Py y

3,8273

4,691

2,214

0,45312

2,628

4,06192

1,525

2,938

1,057

0,125

1,222

1,13

2,276

2,7096

12

6

Fenol

0,000108

0,000135

0,001548

0,0007416

0,001548

0,00089

0,0000869

0,000000158

0,000686

0,0000052

0,000686

0,0000512

0,001548

0,00013788

0,001548*

0,00005688*

-

-

0,03384

0,016488

0,03384

0,0185

0,000891

0,00000162

0,014562

0,000077

0,014652

0,000697

0,03384

0,0018648

0,03384*

0,0007848*

0,00144

0,0018

1,44 10-4

7,2 10-6

1,44 10-5

7,2 10-6

6,38 10-6

1,77 10-5

6 10-6

1,2 10-8

6 10-6

1,2 10-8

1,44 10-5

2,88 10-9

1,44 10-5*

2,88 10-8*

Naftalen
Benzo/a/piren

* dane opracowane na podstawie operatów ochrony powietrza
Tabela opracowana na podstawie danych zawartych w pozwoleniach na emisj zanieczyszcze do powietrza. Wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia nie
powoduj przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
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Tabela 5. Porównanie wska ników emisji zanieczyszcze do powietrza na 1 Mg max mo liwej do wyprodukowania mieszanki mineralnoasfaltowej (wynikaj cej z decyzji rodowiskowych) w poszczególnych oddzia ach produkcyjnych.

Rodzaj emitowanych
zanieczyszcze

Wska niki emisji zanieczyszcze do powietrza przy 1 Mg wyprodukowanej masy bitumicznej
Oddzia Robót
Oddzia
Oddzia Robót
Oddzia Robót
Oddzia Robót
Drogowych w
Oddzia Robót
Warmi skoDrogowych w
Drogowych w
Drogowych w
Nowym Dworze
Drogowych w Lublinie
Mazurski –
Stanis awowie
Osiecku
Przasnyszu
Mazowieckim
(max 100 000 Mg)
(max 100 000
(max 300 000 Mg)
(max 200 000 Mg)
(max 50 000 Mg)
(max 150 000 Mg)
Mg)
kg/Mg*
kg/Mg*
kg/Mg***
kg/Mg*
kg/Mg*
kg/Mg**
kg/Mg*
kg/Mg*

Dwutlenek siarki (SO2)

0,065

0,004

0,1

0,043

0,003

0,003

0,057

0,047

Tlenki azotu w
przeliczeniu na NO2

0,059

0,004

0,067

0,099

0,033

0,033

0,075

0,062

Tlenek w gla (CO)

0,005

0,00029

0,2

0,005

0,00029

0,004

0,009

0,007

0,031

0,002

0,014

0,015

0,0001

0,011

0,027

0,12

2,47 10-5 2,97 10-5

7,9 10-9

5,2 10-7

5,2 10-5

1,38 10-5

1,14 10-5

0

5,5 10-4

6,17 10-4

8,1 10-8

7,7 10-6

6,97 10-5

1,86 10-4

1,57 10-4

1,2 10-4

2,4 10-8

2,4 10-8

8,85 10-8

1,2 10-10

1,2 10-10

2,88 10-11

5,76 10-11

Py
glowodory
aromatyczne – naftalen

9 10-6

glowodory
aromatyczne – fenol
Benzo/a/piren

* produkcja z wykorzystaniem oleju opa owego
** produkcja z wykorzystaniem gazu ziemnego
*** produkcja z wykorzystaniem py u w gla
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Tabela 6. Wyemitowane zanieczyszczenia z produkcji mas bitumicznych w roku 2011 obliczone na podstawie wska ników podanych w
tabeli 5 oraz wielko ci produkcji.
Wska niki emisji zanieczyszcze do powietrza przy 1 Mg wyprodukowanej masy bitumicznej

Rodzaj emitowanych
zanieczyszcze

Dwutlenek siarki (SO2)
Tlenki azotu w przeliczeniu
na NO2
Tlenek w gla (CO)
Py y
glowodory aromatyczne –
naftalen
glowodory aromatyczne –
fenol

Oddzia Robót
Drogowych w
Nowym Dworze
Mazowieckim
Wielko produkcji
77 955,40 Mg
Mg*

Oddzia Robót
Drogowych
w Stanis awowie
Wielko produkcji
176 188 Mg (70007 – olej,
106181 – py )
Mg*
Mg***

Oddzia Robót
Drogowych
w Osiecku
Wielko produkcji
181 413,90 Mg

Oddzia Robót Drogowych
w Lublinie
Wielko produkcji 61 081,73
Mg

Oddzia Warmi skoMazurski
Wielko produkcji
52 065,90 Mg

Oddzia Robót
Drogowych w
Przasnyszu
Wielko produkcji
16 287 Mg

Mg*

Mg*

Mg**

Mg*

Mg*

5,046

0,311

10,669

7,727

0

0,166

2,943

0,761

4,582
0,427

0,273
0,027

7,113
21,275

17,969
0,936

0
0

2,002
0,228

3,886
0,466

2,438

0,106

1,438

2,665

0

0,690

1,411

1,013
0,122
1,954

7,02 10-4

1,73 10-3 3,15 10-3

1,43 10-6

0

3,13 10-4

7,18 10-4

1,85 10-4

0
9,35 10-3

3,85 10-2 6,55 10-2
1,68 10-6 2,55 10-6

1,47 10-5
1,61 10-5

0
0

4,26 10-3
7,33 10-9

9,71 10-3
1,5 10-9

2,56 10-3
9,38 10-10

Benzo/a/piren
* produkcja z wykorzystaniem oleju opa owego
** produkcja z wykorzystaniem gazu ziemnego
*** produkcja z wykorzystaniem py u w gla
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EMISJA ZANIECZYSZCZE

DO POWIETRZA Z PRODUKCJI BETONÓW

Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. produkuje betony w Oddziale
Robót Drogowych w Stanis awowie przy ul. Polnej 57. W roku 2011 zosta zamkni ty w ze
betoniarski w ORD Osieck. Produkowane betony wykorzystywane s g ównie, jako awy
pod kraw niki oraz podbudowy pod chodniki.
Tabela 7. Zestawienie dopuszczalnej emisji zanieczyszcze
betonów.

do powietrza z produkcji

Emitowane
zanieczyszczenia
z produkcji betonów

Oddzia Robót
Drogowych
w Stanis awowie
kg/h
Mg/a

Py cementowy

0,25*

0,004*

Tabela 8. Porównanie wska ników emisji zanieczyszcze do powietrza na 1 Mg
wyprodukowanego betonu w poszczególnych oddzia ach produkcyjnych.
Wska niki emisji
zanieczyszcze do
powietrza przy
1 Mg
Emitowane
wyprodukowanego
zanieczyszczenia
betonu
z produkcji
betonów
Oddzia Robót
Drogowych
w Stanis awowie
kg/Mg
0,000267*
Py cementowy
Tabela 9. Wyemitowane zanieczyszczenia z produkcji betonów w roku 2011

Emitowane
zanieczyszczenia
z produkcji
betonów 2011
Py cementowy
* dane pochodz ce z operatu ochrony powietrza

Oddzia Robót
Drogowych
w Stanis awowie
Wielko produkcji
980 m3 (ok. 2156 Mg)
[Mg]
0,000576

**do przeliczenia m3 na Mg przyj to obowi zuj cy w literaturze mno nik 2,2
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KOPALNIE PBDiM Sp. z o.o.
Obecnie Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. uzyska o w drodze decyzji
administracyjnych koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego ze z

, wydane

na podstawie prawa geologicznego i górniczego.
Tabela 10. Zestawienie wydobycia z kopalni

Zasoby mo liwe
do wydobycia

Góry XVI

1 711 150 t
(1 095 136 m3)

Przytoka VII

1 373 299 t
303 413 t
(186 143 m3)
247 300 t
(142 127 m3)
146 961,6 t
(87 477 m3)
214 694,1 t
(122 682 m3)
221 503 t
(128 781 m3)
278 458 t
(171 888 m3)
377 479,2 t
(220 748 m3)
286 786 t
(490 404 m3)

Przytoka VI
Kruki
Kruki I
Kruki II
Niedzia ka
Druga II
Turobów
Olszewice III
pole A
Olszewice III
pole B

Dopuszczalne
wydobycie
kopaliny
(w ci gu roku)
[B]
Brak okre lenia
w koncesji
Brak okre lenia
w koncesji
20 000 m3
20 000 m3
20 000 m

3

20 000 m3
20 000 m

3

10 000 m

3

20 000 m

3

20 000 m3

a

Faktyczne
wydobycie
kopaliny [A]

[A]/[B]

1 864 031 t
(1 192 980 m3)

99 608 t
(63 749 m3)

-

1 005 999 t

373 000 t

-

438 092 t
(268 768 m3)
309 170 t
(177 684 m3)
269 635 t
(159 177,8 m3)
296 174 t
(169 247,5 m3)
311 389
(181 040 m3)
454 070 t
(280 290 m3)
551 827,4 t
(322 706 m3)
526 680 t
(308 000 m3)

32 600 t
(20 000 m3)

1,00

0

-

33 600 t
(20 000 m3)
34 200 t
(20 000 m3)
4 490 t
(2 610 m3)
16 200 t
(10 000 m3)
34 200 t
(20 000 m3)
0

1,00

Zasoby z

1,00
0,13
1,00
1,00
-

Komentarz:

PBDiM Sp. z o.o. posiada kopalnie wy cznie na swoje w asne potrzeby. Wydobycie kszta tuje si
na poziomie 1,00 dopuszczalnego uzyskanego w pozwoleniu, zwi zane jest to z faktem blisko ci kopal
przy du ych budowach. Jedynie kopalnia Niedzia ka Druga II zanotowa a wydobycie na poziomie
0,13 poniewa nie by o potrzeby wi kszej eksploatacji.

EMISJA ZANIECZYSZCZE Z PROCESU MALOWANIA
W Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. prowadzi si
metod

natryskow

wy cznie na potrzeby w asne. Malowane s

malowanie

pojazdy i maszyny

oraz tymczasowe znaki drogowe. Proces malowania wykonywany jest w Kierownictwie
Sprz towo – Transportowym (KST) przy ul. Kolejowej 28 w Mi sku Mazowieckim.
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Ograniczanie emisji zanieczyszcze

do powietrza prowadzone jest poprzez zast powanie

farb konwencjonalnych farbami ekologicznymi – wodorozcie czalnymi, które zawieraj
oko o 85 % mniej lotnych zwi zków organicznych.

Tabela 11. Wyemitowane zanieczyszczenia z procesu malowania w latach 2009 – 2011.
Emitowane
zanieczyszczenia z procesu
nak adania pow ok
lakierniczych
glowodory alifatyczne
(benzyna C)

Dopuszczalna
wielko
emisji w
Mg/rok

Ksylen

Emitowane zanieczyszczenia w Mg/rok
2009 r.

2010 r.

2011 r.

0,08600

0,002078

0,00583

0,0022

0,24055

0,00556

0,01424

0,0536

Dane uzyskane na podstawie informacji o gospodarczym korzystaniu ze rodowiska: zu ycie
farby w kg, wska niki benzyna C – 0,01206 oraz ksylen – 0,2941.

Emitowane zanieczyszczenia z procesu
nak adania pow ok lakierniczych

0
Dopuszczalne 2009
w pozwoleniu

2010

glowodory alifatyczne (benzyna C)

0,0536

0,0022

0,00583
0,01424

0,00556

0,1

0,002078

Mg

0,2

0,086
0,24055

0,3

2011

Ksylen

Komentarz:
W roku 2011 zu yto 182,25 kg farb, co stanowi spadek w porównaniu do roku 2010. Pomimo spadku
ilo ci zu ytych farb nast pi wzrost emisji ksylenu do rodowiska. Spowodowane to by o wzrostem
ilo ci prac zwi zanych z malowaniem. Emisja mie ci si w granicach dopuszczalnych w pozwoleniu.
Wprowadzone do powszechnego stosowania od 2004 r. farby „ekologiczne”- wodorozcie czalne
pozwoli y wyeliminowa emisj lotnych zwi zków organicznych takich jak (alkohol butylowy, octan
etylu, toulen).
Obliczenia emisji zanieczyszcze z procesu malowania prowadzi si poprzez ilo
zu ytych
do malowania farb i wspó czynnika emisyjnego.
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Ha as
ród ami emisji ha asu w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
przede wszystkim wykorzystywane przy budowie i remontach dróg rodki transportu
(samochody ci arowe) i maszyny, wykorzystywane przy produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej

–

wytwórnie

mas

bitumicznych

(otaczarki)

oraz

mas

betonowych

(w ze betoniarski). Ha as emitowany jest tak e w trakcie napraw pojazdów i maszyn,
spawania, malowania prowadzonego w Kierownictwie Sprz towo – Transportowym przy
ul. Kolejowej 28 w Mi sku Mazowieckim. Przepisy prawne zobowi zuj przedsi biorstwa,
aby nie przekracza y maksymalnych poziomów ha asu 55 dB dla pory dziennej i 45 dB
dla pory nocnej w obr bie zajmowanego terenu. Prowadzone na terenie KST przy
ul. Kolejowej 28 w Mi sku Mazowieckim oraz na terenie baz produkcyjnych
w Stanis awowie i Osiecku pomiary nie wykaza y przekrocze

w emisji ha asu. Tak e

na terenie bazy w Podlechach oraz w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzone
analizy obliczeniowe emisji ha asu nie wykaza y, i dzia alno

zak adu pogorszy a klimat

akustyczny.
Zabezpieczenie przed nadmiern emisj ha asu prowadzone jest poprzez regularnie
powi kszane tereny zielone na bazach produkcyjnych, skracanie czasu emisji – racjonalne
planowanie wykonywanych dzia

oraz nadzorowanie stanu technicznego pojazdów

i maszyn tak, aby podczas wykonywanych remontów i budowy dróg by y jak najmniej
uci liwe dla mieszka ców.
Komentarz
W roku 2011 nie wykonywano pomiarów ha asu. Nie zanotowano do tej pory skarg na emitowany
ha as na bazach produkcyjnych oraz w trakcie realizacji robót na budowach.

Wytwarzanie odpadów
Gospodarka odpadami w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone programy i wydane decyzje administracyjne.
ród em powstawania w PBDiM Sp. z o.o. odpadów jest przede wszystkim: produkcja mas
bitumicznych i betonowych, konserwacja i naprawa pojazdów, okresowe czyszczenie
separatora, bie ca praca zak adu (prace administracyjno – biurowe).
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Zidentyfikowano nast puj ce odpady niebezpieczne:
Odpadowe oleje (smarowe i hydrauliczne),
Zu yte lampy o wietleniowe zawieraj ce rt ,
Zu yte czy ciwo, r kawice ochronne, odzie robocza, sorbenty,
Filtry paliwa,
Filtry oleju,
Opakowania zawieraj ce pozosta

ci substancji niebezpiecznych,

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania oleju w separatorach,
Zu yte lub nienadaj ce si do u ytkowania pojazdy,
Zu yte akumulatory kwasowe,
Odpadowe p yny hamulcowe,
Asfalt po ekstrakcji (po badaniach mieszanki mineralno-asfaltowej).
Wytwarzane s tak e odpady inne ni niebezpieczne takie jak:
Zu yte filtry powietrza,
Metale elazne i nie elazne,
Tworzywa sztuczne,
Opakowania po napojach (z tworzyw i szklane),
Makulatura i opakowania papierowe,
Odpady pospawalnicze,
Odpady destruktu, beton, asfalt,
Odpady urz dze elektronicznych i sprz tu elektronicznego,
Odpady metali z rozbiórek obiektów drogowych.
Odpady z remontów, budowy obiektów drogowych (destrukt asfaltowy i betonowy)
poddawany jest w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. odzyskowi poprzez
kruszenie a nast pnie wykorzystywany przy budowie i remontach dróg.
Wdra ane systematycznie procedury selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów,
pozwoli y uzyska efekt zmniejszenia ilo ci odpadów niesegregowanych (komunalnych)
na rzecz odpadów poddawanych odzyskowi np. makulatura, z om, przepracowane oleje.
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Tabela 12. Ilo

wytworzonych i poddanych odzyskowi odpadów w roku 2010 i 2011
Oddzia Robót
Drogowych w
Stanis awowie

Oddzia Robót
Drogowych w Osiecku

[Mg]

Wytworzone
odpady
niebezpieczne

[Mg]

[Mg]

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

5,828

4,494

0,731

0,768

0,617

0,0

50,7851

41,237

0,1964

0,197**

2,2073

17,41

3,4456

0,437

92558,45

Odzysk
magazynowanych
odpadów gruzu
betonowego i kory
asfaltowej *

[Mg]

2011

33,45

Okre lone w
pozwoleniu

Okre lone w
pozwoleniu

[Mg]

Siedziba PBDiM Sp. z
o.o. – ul. Kolejowa 28
w Mi sku
Mazowieckim

Kierownictwo
Sprz towo
Transportowe

2010

Okre lone w
pozwoleniu
Wytworzone
odpady inne jak
niebezpieczne

Oddzia Robót
Drogowych w
Lublinie

8823

5,851

0,475

65012,64

4980

40.000

4,26

4000

141,3

1,597

25,821

3604

23,017

2,0

4,239

67,005

0,16979

0,15797

4,200

Nie dotyczy

15.000,0

Nie dotyczy

Dane opracowane na podstawie kart odpadów oraz wielko ci okre lonych w pozwoleniach dla
poszczególnych lokalizacji.
Komentarz
* Odpady pochodz ce z rozbiórki obiektów drogowych (gruz betonowy, sfrezowana kora asfaltowa)
poddawane s odzyskowi przez kruszenie i segregowane na poszczególne frakcje. Elementy zbrojeniowe
takie jak np. pr ty przekazywane s do „skupu metali”, natomiast kruszywo wykorzystywane jest,
jako podbudowa na dolne warstwy drogi lub jako materia na pobocza.
W Nowym Dworze Mazowieckim i Korszach ilo wytworzonych odpadów nie zobowi zuje do wydania
decyzji administracyjnej. Wytwarzane odpady przekazywane s zgodnie z podpisanymi umowami
z firmami odbieraj cymi odpady.
W adnym kodzie odpadu niebezpiecznego i innego nie przekroczono limitów okre lonych w decyzjach
administracyjnych.
** wielko

odpadów pochodzi z dzia alno ci przychodni lekarskiej
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Tabela 13. Wska niki wytworzenia odpadów na produkcj 1 kg mieszanki mineralnoasfaltowej, masy betonowej oraz w przeliczeniu na jednego pracownika KST i Biura
w Mi sku Mazowieckim.
ORD Stanis awów
lata

2010

Odpady niebezpieczne w
przeliczeniu na 1 kg masy
bitumicznej/ lub licz pracowników
(KST i biuro)
Odpady niebezpieczne w
przeliczeniu na 1 kg masy
betonowej
Odpady inne jak niebezpieczne w
przeliczeniu na 1 kg masy
bitumicznej lub liczb
pracowników (KST i biuro)
Odpady inne jak niebezpieczne w
przeliczeniu na 1 kg masy
betonowej
Odzysk magazynowanych
odpadów gruzu betonowego i kory
asfaltowej w przeliczeniu na 1 kg
masy bitumicznej
Odzysk magazynowanych
odpadów gruzu betonowego i kory
asfaltowej w przeliczeniu na 1 kg
masy betonowej

2011

ORD Osieck

ORD Lublin

2010

2010

2011

2011

Budynek

KST

biurowy

2010

2011

2010

2011

(35 os)

(35 os)

(38 os)

(37 os)

0,023

0,026

0,005

0,004

0,0090

-

1451

1178,2

5,17

5,32

0,096

2,08

0,023

-

-

-

-

-

-

-

0,009

0,020

0,003

0,032

0,0069

0,0261

658,0

121,11

4,0

4,27

0,036

1,60

0,014

-

-

-

-

-

-

-

34,389

28,27

27,995

19,866

-

-

-

-

-

-

145,89

2 309,8

127,251

-

-

-

-

-

-

-

Komentarz:
W porównaniu do roku 2010 nast pi wzrost wska nika. Dla KST oraz budynku biurowego przyj to przelicznik
na ilo

osób pracuj cych w tych jednostkach organizacyjnych.

Gospodarka wodno- ciekowa
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. zaopatrywane jest w wod
zarówno z w asnych uj

wody podziemnej jak i z sieci wodoci gów miejskich.

W ORD Stanis awów i Osieck zrzut wód opadowych odbywa si do rowów melioracyjnych,
za w KST i ORD Lublin do kanalizacji miejskiej. W ka dym przypadku wody opadowe
zostaj

podczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych, których stan jest

okresowo sprawdzany zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
Pobór wód i odprowadzanie wód opadowych prowadzone jest na podstawie
posiadanych decyzji pozwalaj cych na prowadzenie tego typu dzia

. Wody opadowe

w Korszach kierowane s do podoczyszczalni cieków znajduj cej si na terenie zak adu.
W Nowym Dworze Mazowieckim wody opadowe odbiera sie dzier awcy.

35

Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Deklaracja rodowiskowa 2012

cieki socjalne w oddzia ach robót gromadzone s w szczelnych bezodp ywowych
zbiornikach, a nast pnie wywo one wy cznie przez uprawnione firmy. Wyj tkiem jest ORD
Osieck i ORD Przasnysz, poniewa

posiadaj

ekologiczne oczyszczalnie

cieków.

cieki z budynków przy ul. Kolejowej 28 w Mi sku Mazowieckim odprowadzane s
do kanalizacyjnej miejskiej i s one na bie co kontrolowane.
Dostawc

wody i odbiorc

cieków w Wytwórni Mas Bitumicznych w Nowym

Dworze Mazowieckim jest dzier awca terenu.
W roku 2011 PWiK Sp. z o. o. nie przeprowadzi o kontroli jako ci odprowadzanych
cieków do kanalizacji miejskiej.

Tabela 14. Zu ycie wody w latach 2008 – 2011
Jednostka PBDiM Sp. z o.o.
Oddzia Robót Drogowych
w Osiecku
Oddzia Robót Drogowych
w Stanis awowie
Oddzia Robót Drogowych w Lublinie
Siedziba PBDiM Sp. z o.o.
– ul. Kolejowa 28 w Mi sku
Mazowieckim + Kierownictwo
Sprz towo Transportowe
Oddzia Robót Drogowych Warmi skoMazurski
Oddzia Robót Drogowych w Nowym
Dworze Mazowieckim
Oddzia Robót Drogowych
w Przasnyszu
Razem

* ilo

zu ytej wody

Zu ycie w
roku 2011
[m3]

Zu ycie w
roku 2010
[m3]

Zu ycie w
roku 2009
[m3]

Zu ycie w
roku 2008
[m3]

569

1786*

2087*

1735*

935,3

2369

3960

1933

602

806

677

1062

1717

2486

1439

1102

787

793

683

420

1546

2038

804

964

1807

316

-

-

7 963,3

10 278

9 650

7 216

cznie z wod zu yt przez firm FEDRO

Komentarz:
W roku 2011 uda o si znacznie ograniczy zu ycie wody w oddziale w Stanis awowie.
Dokonano tego wprowadzaj c zamkni te obiegi wody, a tak e wymuszono oszcz dno

wody

na budowach, na których by o to mo liwe. W roku 2011 nast pi znaczny wzrost zu ycia wody
w Oddziale Robót Drogowych w Przasnyszu, co bezpo rednio wynika ze zwi kszonej ilo ci dostaw
wody z oddzia u na budowy.
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Gleba
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. posiada zg oszone w

ciwym

organom stacje paliw, które wykorzystywane s wy cznie do u ytku w asnego.

Tabela 15. Wykaz zbiorników paliw PBDiM Sp. z o.o.
Pojemno zbiornika/ów w [m3 ] i
jego przeznaczenie

Rodzaj zbiornika/ów, stan

ORD Osieck – ul. Kolejowa
1 Osieck

3 zbiorniki o poj. 20 m3 ka dy – stacja
paliw,
1 zbiornik o poj. 20 i 50 m3 – na
olej opa owy dla potrzeb
wytwórni mas bitumicznych.

Stalowe zbiorniki podziemne
jednop aszczowe zabezpieczone
przed korozj .

Ci y poprzez prowadzone
pomiary. Okresowo wykonuje si
próby szczelno ci.

ORD Stanis awów – ul.
Polna 57 Stanis awów

1 zbiornik o poj. 10 m3 i 1 o poj. 20 m3
– stacja paliw,
1 zbiornik o poj. 50 m3 – na olej
opa owy dla potrzeb wytwórni
mas bitumicznych.

1 zbiornik o poj. = 20 m3 stalowy
podziemny dwup aszczowy,
pozosta e podziemne
jednop aszczowe zabezpieczone
przed korozj .

W przypadku zbiornika
dwup aszczowego monitoring
komputerowy z powiadomieniem
o wycieku.
Ci y poprzez prowadzone
pomiary. Okresowo wykonuje si
próby szczelno ci.

ORD Lublin – ul.
Me giewska 38 B Lublin

1 zbiornik o poj. 30 m 3 – na olej
opa owy dla potrzeb wytwórni
mas bitumicznych.

Stalowy naziemny
dwup aszczowy.

Ci y poprzez system
monitoringu i powiadomienia o
wycieku.

Lokalizacja zbiorników

2 zbiorniki o poj. = 20 m3 –
stalowe podziemne
dwup aszczowe,
1 zbiornik o V = 10 m3 –
podziemny jednop aszczowy
stalowy (wy czony z eksploatacji).
Jednop aszczowe wykonane z
polipropylenu o wysokiej
sto ci ustawione w szczelnej
wannie w kot owni.

2 zbiorniki o poj. 20 m3,
Kierownictwo Sprz towo –
Transportowe ul. Kolejowa
28 Mi sk Mazowiecki
4 zbiorniki o poj. 2 m3 ka dy dla
potrzeb kot owni olejowej.
Oddzia Warmi skoMazurski - Podlechy,
powiat k trzy ski
Oddzia Robót Drogowych
w Nowym Dworze
Mazowieckim
ul. Przemys owa 1
Oddzia Robót Drogowych
w Tarnobrzegu, Chmielów
637 *

Monitoring

Ci y poprzez komputerowy
system monitoringu i
powiadomienia o wycieku.

Ci y poprzez prowadzone
pomiary i ogl dziny.

1 zbiornik o poj. 40 m3 – na olej
opa owy dla potrzeb wytwórni
mas bitumicznych.

Stalowy naziemny
dwup aszczowy.

Ci y poprzez system
monitoringu i powiadomienia o
wycieku.

1 zbiornik o poj. 40 m 3 – na olej
opa owy dla potrzeb wytwórni
mas bitumicznych.

Stalowy naziemny
dwup aszczowy.

Ci y poprzez system
monitoringu i powiadomienia o
wycieku

1 zbiornik o poj. 40 m3 – na olej
opa owy dla potrzeb wytwórni
mas bitumicznych.

Stalowy naziemny
dwup aszczowy.

Ci y poprzez system
monitoringu i powiadomienia o
wycieku

* Oddzia w organizacji

Na pocz tku 2006 roku wdro ono zadania maj ce na celu zast pienie zbiorników
jednop aszczowych

na

zbiorniki

dwup aszczowe

z

ci

ym

monitoringiem

i powiadomieniem o wycieku. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów,
maszyn a tak e magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych prowadzone jest
w sposób mo liwe maksymalny pozwalaj cy ochroni gleb i ekosystemy wodne przed
zanieczyszczeniem. W magazynach substancji niebezpiecznych i odpadów stasowane s tace
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i wanny ochronne, drogi i parkingi wykonano ze szczelnej nawierzchni bitumicznej
a odprowadzane z nich wody opadowe podczyszczane s

w separatorach. Wdro ono

procedury i rodki zapobiegawcze w razie stwierdzenia wycieku substancji niebezpiecznej.
Za oga Przedsi biorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. wykonuje okresowe wiczenia
post powania w razie wyst pienia sytuacji awaryjnej np. wycieku paliw.

VIII. Zgodno z prawem
Procesy produkcyjne oraz prowadzone dzia ania przez Przedsi biorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. wykonywane s z uwzgl dnieniem wszystkich obowi zuj cych
wymaga

prawnych ochrony

rodowiska. Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o. prowadzi swoj dzia alno

zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce i Wspólnocie

Europejskiej przepisami prawa. Ustalona zosta a procedura okresowej oceny spe niania
wymaga

prawnych

oraz

okre lono

kryteria

operacyjne

dzia alno ci

PBDiM

Sp. z o.o.
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. posiada decyzje administracyjne
wydane na podstawie wymaga

zwi zanych z ustaw

– prawo ochrony

rodowiska

pozwalaj ce na:
Emisj zanieczyszcze do powietrza,
Odprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych,
Pobór wód podziemnych,
Wytwarzanie i czasowe magazynowanie odpadów,
Odzysk i transport odpadów gruzu i kory asfaltowej.
Rozpoznawanie, poszukiwanie z

oraz na wydobywanie kruszyw naturalnych.

Odbiór odpadów i cieków wykonywany jest wy cznie przez firmy posiadaj ce stosowne
uprawnienia, transport prowadzony jest zgodnie z wymaganiami ADR, magazynowanie
substancji

niebezpiecznych

i

opadów

prowadzone

jest

w

sposób

zapewniaj cy

bezpiecze stwo ekosystemów wodnych i gruntowych. Materia y kamienne takie jak
kruszywa, piaski, itd. zakupywane s wy cznie od dostawców spe niaj cych wymagania
prawa geologicznego i górniczego. Podwykonawcy us ug i dzier awcy zobowi zywani
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do spe niania przyj tych w Przedsi biorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. zasad
ochrony rodowiska.
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. systematycznie wnosi op aty
z tytu u korzystania ze rodowiska.

Wnoszone op aty z tytu u korzystania ze rodowiska

Komentarz
W roku 2011 nast pi wzrost ponoszonych op at z tytu u gospodarczego korzystania ze rodowiska.
Fakt ten spowodowany by wzrostem produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Firma dwa razy
w roku wnosi op aty, a ich wielko uzale niona jest od wielko ci produkcji.
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IX. Dane adresowe i telefoniczne

Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.:
Siedziba firmy
ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mi sk Mazowiecki

Sekretariat
tel. (0-25) 758-42-26 ,e-mail: pbdim@pbdim.com.pl
fax (0-25) 758-28-59

Nast pne wydanie deklaracji rodowiskowej ISO 14001/EMAS zostanie
opublikowane w lipcu 2012 roku.
Je eli s Pa stwo zainteresowani dalszymi egzemplarzami Deklaracji rodowiskowej, lub
maj pytania w sprawach zwi zanych z niniejsz deklaracj prosimy kontaktowa si z:
Dzia Ochrony Pracy, rodowiska i Infrastruktury
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05 – 300 Mi sk Mazowiecki
tel. (25) 758 – 42 – 26 wew. 10
fax (25) 758 – 28 – 59
e-mail: a.kobza@pbdim.com.pl
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