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PLAN ZARZADZANIA ODORAMI – BAT12 

Lp.. Źródła występowania emisji odorów Czynniki powodujące 
odorowość 

Zapobieganie i ograniczenie 
emisji odorów 

Monitorowanie odorów Przypadki 
wystąpienia 
uciążliwości 
zapachowej -odorów 

Reakcja na 
stwierdzone 
przypadki uciążliwości 
zapachowej - odorów  

instalacja Szczegółowe 
źródło emisji 

1 Linia do 
wytwarzania paliw 
alternatywnych z 
materiału 
międzyoperacyjne
go wytworzonego 
w linii do 
strzepienia złomu 
stalowego oraz 
odpadów innych 
niż niebezpieczne i 
obojętne 
przyjmowanych z 
zewnątrz ( 
zdolność 
przetwarzania 10 
Mg/h, 62 400 
Mg/rok 

-Wydzielona część 
hali  
-rozładunek 
zmieszanych 
odpadów 
komunalnych, 
czasowe 
magazynowanie 
przed 
przetwarzaniem  

-Wyładowywanie 
odpadu z 
samochodów 
dostarczających 
odpady, kontenerów, 
 - załadunek odpadów 
chwytakiem na linie 
technologiczną, 
-  przemieszczanie 
odpadów przy pomocy 
ładowarki 
- magazynowanie 
wstępne przed 
przetwarzaniem 

-odpady magazynowane 
 w boksie wewnątrz hali 
produkcyjno-magazynowej;  
-skrócenie do minimum 
czasu magazynowania 
odpadów w miejscu 
rozładunku; 
- prowadzący instalację 
stosuje planowanie działań 
transportowych  
i magazynowych ; 
- Zakaz przyjmowania  
i przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych; 
- na terenie zakładu nie będą 
przyjmowane odpady  
o konsystencji ciekłej, 
- każda partia odpadów 
dostarczanych do zakładu 
będzie kontrolowana pod 
kątem zgodności z kartą 
przekazania odpadu oraz 
 pod względem zapachowym; 
- odpady wydzielające odory 
nie będą przyjmowane – 
transport zostanie zwrócony 
do dostawcy; 
 

Każda partia odpadów 
dostarczanych do zakładu 
będzie kontrolowana pod 
kątem zgodności z kartą 
przekazania odpadu oraz 
pod względem 
zapachowym w przypadku 
stwierdzenia jakiejkolwiek 
uciążliwości zapachowej 
będzie powiadomiony 
brygadzista, kierownik 
 i dyrektor zakładu  

- stwierdzenie przez 
pracowników linii 
produkcyjnej 
jakiejkolwiek 
uciążliwości 
zapachowej w hali 
produkcyjno-
magazynowej 
 
 
-skargi mieszkańców 

Analiza źródła emisji : 
 -sprawdzenie 
prawidłowości 
prowadzonego 
procesu 
technologicznego, 
-Określenie rodzaju 
emisji (chwilowa, 
występująca przez 
dłuższy okres) 
-  określenie przyczyny 
i podjęcie stosownych 
działań zmierzających 
do jej usunięcia, 
- w przypadku 
powtarzających się 
skarg okolicznych 
mieszkańców zostanie 
wykonany pomiar 
metodą 
olfaktometryczna 
zgodnie z normą EN 
13725 oraz analiza 
wyników; 
- sporządzenie 
protokołu  reagowania 
na wybrane przypadki; 
-informacja zwrotna  
składającemu skargę 
- w przypadku 
powtarzających się 
skarg okolicznych 
mieszkańców zostanie 
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wykonany pomiar 
metodą 
olfaktometryczna 
zgodnie z normą EN 
13725 oraz analiza 
wyników; 

 

Zapobieganie i ograniczenie emisji odorów – wdrożenie środków ograniczających i zapobiegawczych : 

a) Mechaniczne przetwarzanie odpadów kalorycznych w linii do wytwarzania paliwa alternatywnego (hala produkcyjno-magazynowa) 

• przetwarzanie odpadów na bieżąco,  

• skrócenie do minimum czasu magazynowania odpadów w miejscu rozładunku, 

• zakaz magazynowania odpadów powodujących emisję odorów 

 

 

Załączniki: 

1.Protokół monitoringu odorów 

2. protokół reagowania na stwierdzone przypadki 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ MONITORINGU ODORÓW - BAT 10 
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Data wykonanego badania ………………………….. 

 

Norma/metoda  badania ……………………………….. 

 

Wykonawca Badania……………………….. 

 

Badanie planowane / interwencyjne 

 

Wyniki analizy odorów 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

Wnioski: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………………………………..                                                                                                             ………………………………………………………………………………….. 
                 Data sporządzenia protokołu          Data i podpis osoby sporządzającej protokół 
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PROTOKÓŁ REAGOWANIA NA STWIERDZONE  PRZYPADKI - BAT 12 

Data wpłynięcia skargi………………………….. 

 

Temat/ przyczyna skargi……………………………….. 

 

Wyniki analizy skargi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podjęte działania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Treść informacji zwrotnej: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………..                                                                                                             ………………………………………………………………………………….. 
                 Data sporządzenia protokołu          Data i podpis osoby sporządzającej protokół 
 


