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W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 lipca 

2019 r., znak WOOŚ.4221.27.2019.LS.1 oraz pisma Urzędu Miasta Lublin z dnia 16.07.2019 r., znak 

OŚ-OD-I.6220.49.2019 przekładam poniższe wyjaśnienia.  

 
1. Proszę wskazać, czy aktualnie w przedmiotowej hali prowadzona jest jakaś działalność? 
 

Obecnie w części hali prowadzona jest działalność związana ze sprzedażą materiałów 

budowlanych. Działalność związana ze sprzedażą materiałów budowlanych będzie prowadzona do 

czasu realizacji i uruchomienia obu instalacji do przetwarzania odpadów: instalacji do segregacji 

odpadów i instalacji do regranulacji odpadów.  

2. Proszę określić zdolność przetwarzania instalacji w Mg/dobę. 
Zdolność przetwarzania instalacji do segregacji odpadów wyniesie 107 Mg/dobę, natomiast 

zdolność instalacji do produkcji regranulacji wyniesie 51 Mg/dobę przy uwzględnieniu pracy Zakładu 

przez 355 dni w roku.  

3. Należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu oraz 
czasu magazynowania odpadów kierowanych do przetwarzania oraz powstałych w 
wyniku przetwarzania. 

W poniższych tabelach przedstawiono sposób magazynowania poszczególnych rodzajów  

Tabela 1 Sposób magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji Zakładu. 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Miejsce oraz sposób magazynowania 
odpadów 

1 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe 

Magazynek olejowy, w pojemniku typu 
Mauzer 1000 L, czas magazynowania - do 

momentu zapełnienia 

2 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 
Magazynek olejowy, w pojemniku typu 

Mauzer 1000 L, czas magazynowania - do 
momentu zapełnienia 

3 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

Magazynek olejowy, w pojemniku, czas 
magazynowania - do momentu 

zapełnienia 

4 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione w 160209 do 
160212 

Magazynek olejowy, w pojemniku, czas 
magazynowania - do momentu 

zapełnienia 

5 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13 

Magazynek olejowy, w pojemniku, czas 
magazynowania - do momentu 

zapełnienia 

 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) (osady z mycia) 
Miejsce wyznaczone na terenie, pojemnik 

1100 L, czas magazynowania - do 
momentu zapełnienia 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Miejsce oraz sposób magazynowania 
odpadów 

6 20 03 01 
Nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

Miejsce wyznaczone na terenie, pojemnik 
1100 L, czas magazynowania - do 

momentu zapełnienia 

 

Odpady wytworzone w wyniku eksploatacji zakładu będą magazynowane maksymalnie przez 

okres 6 miesięcy.  

Tabela 2 Sposób magazynowania odpadów zbieranych selektywnie, jakie będą kierowane na instalację. 

Kod 
Odpadu 

Rodzaj Odpadu Miejsce oraz sposób magazynowania 
odpadów 

02 01 04  Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
opakowań) 

Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

16 01 19 Tworzywa sztuczne Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

17 02 03 Tworzywa sztuczne Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

ex 19 12 04 Tworzywa sztuczne Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

20 01 39 Tworzywa sztuczne Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 

Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

 

Odpady przewidziane do przetwarzania będą magazynowane maksymalnie przez 48 h. 

Tabela 3 Sposób magazynowania odpadów, jakie będą wytwarzane w wyniku procesu odzysku R 12 na 

instalacji do segregacji odpadów i produkcji paliwa alternatywnego 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Miejsce oraz sposób magazynowania 

odpadów 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 
Wewnątrz hali, kontenery zamknięte 
(prasokontenery) . Czas magazynowania – 
do czasu zapełnienia 

19 12 01 Papier i tektura 
Wewnątrz hali w wyznaczonym miejscu na 
zbelowane surowce. 

19 12 03 Metale nieżelazne Kontener typu KP-34 na zewnątrz hali 
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19 12 03 Metale nieżelazne Kontener typu KP-34 na zewnątrz hali 

ex 19 12 04 Tworzywa sztuczne (PET) 
Wewnątrz hali w wyznaczonym miejscu na 
zbelowane surowce. 

ex 19 12 04 Folia przeznaczona do regranulacji Bufor przyjęcia odpadów wewnątrz hali 

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

Prasokontener -  wewnątrz hali 

 

Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania będą na bieżąco przekazywane uprawnionym 

odbiorcom. W sporadycznych sytuacjach pojedyncze partie odpadów wytworzonych w wyniku 

przetwarzania w przypadkach problemów ze spedycją będą magazynowane maksymalnie do 

6 miesięcy. 

Tabela 4 Sposób magazynowania odpadów, jakie będą wytwarzane w wyniku procesu odzysku R3 – 

instalacja do regranulacji. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Miejsce oraz sposób  

magazynowania odpadów 

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

Prasokontener -  wewnątrz hali 

 
Odpad magazynowany maksymalnie przez okres 6 miesięcy.  

4. Proszę ponownie rozważyć proces jaki prowadzony będzie na terenie planowanego 
przedsięwzięcia - czy faktycznie będzie to proces R3? Ponadto w raporcie założono, że 
wytworzony w ramach prowadzonego procesu produkt handlowy (regranulat tworzyw 
sztucznych) spełniać będzie łącznie warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach 
świadczące o utracie statusu odpadów bez stosownej analizy. Należałoby się 
zastanowić, czy prowadzony proces nie będzie jednak procesem recyklingu. 

W budynku istniejącej hali zostanie zamontowana: 

- instalacja do segregacji odpadów z produkcją paliwa RDF o wydajności 38 000 Mg/rok 

na którym  na której odpady będą poddawane procesowi odzysku R 12 - wymiana 

odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji, 

- instalacja do regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok. W instalacji 

istnieje możliwość przetwarzania doczyszczonych odpadów z tworzyw sztucznych 

(folii) pochodzącej z innych zakładów przetwarzania odpadów kierowanych 

bezpośrednio na linię do regranulacji Na linii do regranulacji odpady będą 
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poddawane procesowi odzysku R 3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, 

które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne 

procesy przekształcania). Odpady z tworzyw sztucznych stanowią syntetyczne 

polimery organiczne będące produktami przemysłu tworzyw sztucznych. 

Regranulat będzie powstawał w wyniku procesu odzysku i recyklingu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 

ustawy o odpadach określone rodzaje odpadów przestają być odpadami wówczas, gdy na skutek 

poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie warunki określone przez ustawodawcę 

oraz wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.  

a) Podmiot lub substancja są powszechne stosowane do konkretnych celów. 

Regranulaty są powszechnie stosowane w wielu sektorach gospodarki, m.in. do produkcji takich 

wyrobów jak: 

- przezroczyste folie poliestrowe współwytłaczane, w których regranulat stosowany 

jest na warstwę środkową, 

- włókna i przędze poliestrowe stosowane do produkcji: dywanów, ubrań, tkanin 

obiciowych mebli, a także specjalnej włókniny do wypełnienia kurtek, śpiworów 

poduszek, 

- włókna cięte stosowane jako materiał izolacyjny, 

- wyroby trwałe formowane wtryskowo np. części samochodowe, drobne przedmioty 

domowego użytku, części konstrukcyjne mebli, sprzętu sportowego, doniczki, 

- taśmy do formowania paletowych jednostek ładunkowych, 

- spienione płyty izolacyjne, 

- butelki wykonane w 100% z wtórnego granulatu stosowane jako opakowania do 

chemii gospodarczej, 

-  izolacyjne materiały budowlane itd.  

b) Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie 

Na rynku, zarówno polskim, jak i zagranicznym, istnieje duża grupa firm działających w branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przykłady działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów do 

granulatów wykorzystujących bezpośrednio do produkcji można znaleźć wśród wielu polskich 

i zagranicznych firm, np.:  
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� konkurencja na rynku polskim: 

- https://akpolrecykling.pl/ 

- ATUS http://www.atusrecykling.pl/ 

- Europlastik http://www.europlastik.com.pl/ 

- K&K Recykling http://www.kkr.biz.pl/index.php/pl/ 

- Select http://www.producentregranulatu.pl/firma.php 

- ML Recykling http://www.mlrecycling.pl/ 

� Konkurencja na rynku zagranicznym: 

- http://www.nhrecycling.cz/ 

- http://www.replastic.cz/ 

- http://kolthoff-kunststoffe.de/index.php?lang=en 

- http://everplastzrt.hu/hu 

c) Dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu.  

Regranulat sprawdzany będzie pod kątem jednorodności materiału, czystości, suchości, 

zawartości substancji lotnych oraz masowego wskaźnika płynięcia MFI. Otrzymywany regranulat jest 

produktem gotowym do wykorzystania w dalszym procesie produkcji.  

d) Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

Produkowane regranulaty nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, jak 

również nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Recykling odpadów z tworzyw 

sztucznych w znacznym stopniu pozwala na redukcję ilości odpadów z tworzyw sztucznych, co jest 

zjawiskiem bardzo pożądanym.  

Regranulat stanowi powszechnie stosowany zamiennik dla podstawowych substratów 

w  produkcji tworzyw sztucznych. Jego zastosowanie nie tylko nie prowadzi do negatywnych skutków 

a jest wręcz pożądane ze względu na realizowane w ten sposób przedłużenie życia produktu, 

zastąpienie zużycia surowców, ograniczanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.  

5. Należy wskazać, na czym będzie polegało doczyszczanie odpadów w procesie R12? 
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Doczyszczanie odpadów będzie prowadzone na instalacji do segregacji odpadów i produkcji 

paliwa alternatywnego opisanych na stronie 13 Raportu.  

6. W raporcie występują nieścisłości dotyczące powstawania metali żelaznych 
i nieżelaznych. Na str. 14 mowa o metalach żelaznych z kolei tabeli nr 14 na str. 40 dwa 
razy wymieniono metale nieżelazne. Proszę to wyjaśnić 

Powstała w procesach przesiewania i sortowania frakcja preRDF będzie skierowana pod 

działanie separatora elektromagnetycznego, który odseparuje metale żelazne oraz metale nieżelazne, 

przekazując je do odpowiedniego pojemnika. Następnie frakcja preRDF trafi pod działanie separatora 

powietrznego, który wydzieli mogące się w niej znajdować elementy ciężkie takie jak niewielkie 

kamienie, elementy metalowe. Proces ten zapewni ochronę elementów tnących rozdrabniarki 

w dalszej części przetwarzania frakcji preRDF.  

7. W raporcie założono, że na instalację kierowane będzie szacunkowo 38000 Mg/rok 
(tabela nr 13), z kolei w tabeli nr 14 wskazano ilości poszczególnych odpadów jakie 
będą powstawać w wyniku procesu R12. Po zsumowaniu dają one wartość 43250 Mg. 
Proszę wyjaśnić z czego wynikają powyższe rozbieżności? 

 
Maksymalna masa odpadów poddawana procesowi odzysku wyniesie 38 000 Mg/rok. Masa 

poszczególnych rodzajów odpadów może być zmienna w kolejnych latach w zależności od rodzaju 

odpadów przywożonych na teren zakładu jednak sumarycznie ilość przetwarzanych odpadów nie 

przekroczy 38 000 Mg/rok. 

8. W odpowiedzi na uwagi Organu prowadzącego postępowanie, w aneksie z czerwca  
2019 r. dokonano porównania proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska oraz najlepszymi dostępnymi technikami BAT. Przedstawiona 
analiza jednak nie dotyczy art. 143 POŚ, lecz dokonana została analiza konkluzji BAT. W 
aneksie nie wskazano nazwy tego dokumentu. Z analizy przeprowadzonej przez tut. 
Dyrekcję wynika, że przeanalizowano Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z 
dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Załącznik nr I ww. Decyzji obejmuje 
swoim zakresem rodzaje działalności tożsame z załącznikiem do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości. Biorąc pod uwagę powyższe należy: 

− dokonać porównania technologii z technologią spełniającą wymagania o których 

mowa w art. 143 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

− dokonać kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
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mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2019 poz. 1169). 

Ze względu na wytwarzanie paliwa alternatywnego planowane przedsięwzięcie zgodnie 

z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2019 poz. 1169) kwalifikuje się jako instalacja wymagająca 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego - pkt. 5,3 lit. a – instalacje do odzysku lub kombinacji odzysku 

i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki 

wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska technologia 

stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny w instalacjach i urządzeniach 

powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

W Zakładzie będzie prowadzony odzysk i recykling zebranych selektywnie odpadów – 

surowców wtórnych pochodzenia gospodarczego i  komunalnego przy użyciu nowoczesnych 

instalacji.  

W Zakładzie nie będą stosowane substancje niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). 

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

Proces przetwarzania odpadów w Zakładzie prowadzony będzie w sposób umożliwiający jak 

najmniejsze zużycie energii. Maszyny i urządzenia będą wyposażone w wyłączniki umożliwiające 

zatrzymanie procesu w przypadku braku odpadów. 

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej będzie polegało na:  

− korzystaniu z energii dla potrzeb oświetlenia Zakładu wyłącznie w okresie jesienno - 

zimowym,  

− praca przenośników w instalacjach odpadów z napełnionym materiałem,  

− wyłączanie instalacji bezpośrednio po zakończonej pracy.  

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Racjonalne zużycie wody będzie zapewnione poprzez: 
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− opracowanie planu oszczędzania wody  

− optymalizację wykorzystania wody do czyszczenia - czyszczenie na sucho zamiast polewania 

wodą z węża, 

− monitoring zużycia wody, 

− woda do mycia folii będzie krążyła w obiegu zamkniętym. 

Zużycie paliw będzie na bieżąco rejestrowane i analizowane pod względem możliwości 

ograniczenia jego zużycia  

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 

W Zakładzie wykorzystywane będą pojemniki wielorazowego użytku (kontenery, pojemniki 

na surowce oraz worki Big-Bag na regranulat). W razie uszkodzenia pojemniki poddawane będą 

bieżącym naprawom i renowacji. 

Wszystkie powstające na terenie Zakładu odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji 

do przetwarzania odpadów będą przekazywane uprawnionym odbiorcom.  

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Technologia przetwarzania odpadów została dobrana zgodnie z założeniami najlepszych 

dostępnych technik w taki sposób, aby zminimalizować możliwe oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji został przedstawiony w rozdziale 

2.6  oraz w rozdziale7 Raportu 

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej 

Proponowane instalacje, rozwiązania, procesy i metody są od lat stosowane w innych 

zakładach tego typu na terenie kraju i  w europie.  

8) postęp naukowo-techniczny. 

Opracowując koncepcję realizacji instalacji do przetwarzania odpadów Wnioskodawca 

korzystał z doświadczeń innych obiektów. Planując realizację instalacji uwzględniono najnowsze 

technologie i  postęp naukowy w branży przetwarzania odpadów. Technologie i rozwiązania przyjęte 

w Zakładzie są zgodne z założeniami najlepszych dostępnych technik. 
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9. W raporcie stwierdzono, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), że 
planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Powyższe stwierdzenie nie 
zostało poparte żadnym argumentami, w związku z powyższym należy przedłożyć 
stosowne uzasadnienie, na podstawie którego będzie możliwe stwierdzenie, że 
przedmiotowy zakład nie zalicza się/zalicza się do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 
W zakładzie nie będą stosowane substancje niebezpieczne wymienione w załączniku do w/w 

rozporządzenia decydującego o zaliczeniu zakładu przetwarzania odpadów ECO – PACK do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

10. Wyjaśnić zapis ze str. 67 raportu. tj.: „w niniejszym raporcie uwzględniono 
oddziaływania skumulowane istniejącej hali z planowanymi do uruchomienia w niej 
instalacjami do przetwarzania odpadów” oraz ponownie przeanalizować informacje na 
temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla 
których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania 
mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem (art. 
66 ust. 1 pkt 3b ustawy ooś).  

Istniejąca hala zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z 

późn. zm.) § 3, ust. 1, pkt 52, lit. b zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać 

na środowisko - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na 

obszarach innych niż wymienione w lit. a. 

W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przeanalizowano oddziaływanie na środowisko 

realizację oraz eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów planowanych do zamontowania w 

istniejącej hali.  

Na terenie przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 

inne realizowane, zrealizowane lub planowane do realizacji przedsięwzięcia, dla których wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się także w 

obszarze oddziaływania innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
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11. W przedstawionej dokumentacji nie przedstawiono planowanego sposobu 
zagospodarowania istniejącej hali na potrzeby przedsięwzięcia, ze wskazaniem miejsca 
magazynowania odpadów i poszczególnych maszyn/urządzeń wykorzystywanych  
w procesie przetwarzania/regranulacji. Powyższe informacje winny się również znaleźć 
na planie zagospodarowania terenu zakładu.  

Plan zagospodarowania hali na potrzeby przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 2 do 

niniejszego Aneksu. Sposób zagospodarowania hali nie zmieni przedstawionego w Raporcie planu 

zagospodarowania terenu. 

12. Proszę wskazać i scharakteryzować źródła emisji kształtujące warunki akustyczne na 
terenach z zabudową mieszkaniową, zlokalizowanych na zachód od planowanego 
przedsięwzięcia. 

Na podstawie analizy danych zawartych na mapie akustycznej Miasta Lublin brak jest 

istotnych źródeł dźwięku zarówno drogowych, przemysłowych jak i kolejowych mogących 

kształtować klimat akustyczny na terenie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na zachód od 

planowanego przedsięwzięcia. 

Warunki akustyczne na terenie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na zachód od 

planowanego przedsięwzięcia kształtowane są przez ruch pojazdów mieszkańców przedmiotowej 

zabudowy oraz ewentualnie ruch po drogach publicznych - ul. Metalurgiczna, przy czym poziom 

dźwięku przy zabudowie nie przekracza 55 dB w porze dnia (wartość ta zamyka się w szacunkowej 

odległości ok. 90 m od osi jezdni), ani 45 dB w porze nocy (wartość ta zamyka się w szacunkowej 

odległości ok. 80 m od osi jezdni).  

13. Proszę uzasadnić przyjęte w obliczeniach założenia dot. natężenia ruchu pojazdów na 
etapie eksploatacji przedsięwzięcia oraz podać wartości danych wykorzystanych do 
obliczeń poziomów Lwew emitora kubaturowego. 

Przyjęte w obliczeniach natężenie ruchu pojazdów wynika z danych podanych przez 

Wnioskodawcę odnośnie planowanego przerobu, wydajności linii oraz z danych własnych 

i doświadczenia autora przy analizie przypadków adekwatnych do przedmiotowego. 

Przyjęte 10 pojazdów dostarczających odpady na jednej zmianie odpowiada 30 pojazdom 

ciężkim w ciągu doby. Dostawy/odbiory realizowane będą pojazdami o różnej ładowności od 3,5 Mg 

do 24 Mg, przy dostawie realizowanej pojazdami o ładowności np. 14 Mg (średnia ładowność) 

dostawa dobowa wykonana zostanie przez maksymalnie 12 pojazdów, mając na uwadze powyższe do 

analizy przyjęto sytuację najbardziej niekorzystną. 

Mając na uwadze powyższe przyjęte natężenie ruchu w zupełności spełnia warunek analizy 

przeprowadzonej dla symulacji pracy w sytuacji najbardziej niekorzystnej. 
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Wartości danych wykorzystanych do obliczeń poziomów Lwew emitora kubaturowego podano 

w raporcie w postaci tabelarycznej w podrozdziale Dane emitorów kubaturowych „em”. 

14. Otoczenie przedmiotowego Zakładu stanowią tereny o charakterze przemysłowym, zaś  
w zasięgu potencjalnego oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia 
znajduje się zabudowa mieszkaniowa. W związku z powyższym proszę zidentyfikować 
inne przedsięwzięcia zrealizowane, realizowane bądź planowane zlokalizowane  
w analizowanym obszarze oraz przeanalizować możliwe oddziaływania powodowane  
w wyniku kumulowania się oddziaływań akustycznych przedmiotowego przedsięwzięcia  
z tymi przedsięwzięciami.  

Analiza przeprowadzona na potrzeby Raportu wykazała ograniczenie oddziaływania 

planowanego zakładu do terenu przedsięwzięcia. W zasięgu potencjalnego oddziaływania 

akustycznego nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa ani inne przedsięwzięcia zrealizowane, 

realizowane bądź planowane. 

Po ponownej analizie warunków lokalizacyjnych nie stwierdzono innych przedsięwzięć 

zrealizowanych, realizowanych bądź planowanych zlokalizowanych w analizowanym obszarze 

mogących powodować oddziaływania skumulowane z oddziaływaniem akustycznym 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

15. Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), jeżeli na terenach przeznaczonych do 
działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach – w raporcie nie odniesiono 
się do kwestii dot. zachowania właściwych warunków akustycznych w budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych na zachód od planowanej inwestycji. 

Mając na uwadze konieczność określenia potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia, 

w  szczególności prognozowanych warunków akustycznych przy budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na zachód od planowanej inwestycji przeprowadzono analizę planowanych emisji 

i rozprzestrzeniania się dźwięku z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań w okolicy 

przedsięwzięcia. Analizę przeprowadzono w świetle okien kondygnacji zgodnie z rozporządzeniem. 

Wyniki analizy przedstawiono w Raporcie w postaci opisowej oraz graficznie. Przeprowadzona analiza 

wykazała ograniczenie oddziaływania planowanego zakładu do terenu przedsięwzięcia, brak 

oddziaływań na tereny podlegające ochronie akustycznej oraz budynki mieszkalne zlokalizowane na 

zachód od planowanej inwestycji. 
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Reasumując: 

- w Raporcie odniesiono się do kwestii dotyczącej zachowania właściwych 

warunków akustycznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na zachód 

od planowanej inwestycji, 

- przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnych wartości 

akustycznych, 

- brak jest podstaw do stosowania rozwiązań technicznych zapewniających 

właściwe warunki akustyczne w budynkach - są spełnione. 

16. Proszę wyjaśnić w jaki sposób będzie się odbywał dojazd do terenu Zakładu (wskazać 
trasy dojazdu w obrębie terenu przemysłowego). Przy organizacji transportu wskazane 
byłoby uwzględnienie potrzeby minimalizowania, powodowanego w wyniku ruchu 
pojazdów, oddziaływania akustycznego na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną na 
zachód od planowanego Zakładu. 

Dojazd do terenu Zakładu planowany jest od strony północnej od ul. Metalurgicznej. Dojazd 

do zakładu uwzględniał będzie zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną na zachód od planowanego 

przedsięwzięcia, dojazd nie będzie prowadzony przez tereny mieszkaniowe. 

17. W zakresie raportu wskazywano m. in. na obowiązek odniesienia się do możliwego 
oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 
uwzględniając przekroczenie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu na terenie 
Aglomeracji lubelskiej – w raporcie brak informacji w tym zakresie. Ponadto należy 
odnieść się do przedstawionych wartości stężeń średniorocznych przedstawionych  
w piśmie znak: DM/LU/063-1/24/19/RK z Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ  
z 31.01.2019 r. dołączonego do raportu (załącznik 5.1) dla pyłu PM2,5, którego wartość 
określono na 20 µg/m³, tj. na poziomie poziomu dopuszczalnego w okresie od 1 
stycznia 2020 r.  

Zgodnie z podanym przez GIOS aktualnym stanem jakości powietrza na terenie miasta 

Lublina występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 określone do osiągnięcia 

do 1 stycznia 2020 r. W związku z powyższym nie jest możliwe spełnienie warunku dla stężeń 

średniorocznych pyłu PM2,5 a uzyskane wyniki wskazują na przekroczenia w zakresie tej frakcji. Przy 

czym obliczona maksymalna emisja roczna poza terenem planowanego przedsięwzięcia wyniosła 

4,44348 µg/m³. 

Wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

atmosferycznego z planowanego przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 3.1.  

Zgodnie z Aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze 

względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu 

PM2,5” oraz na podstawie wyników badań WIOŚ w Lublinie stwierdzono, że na terenie aglomeracji 
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lubelskiej wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 dla stężeń średniodobowych 

w ilości wyższej niż dozwolone dla roku 35 razy. Przy czym przekroczenia występowały w większości 

w sezonie grzewczym, co wskazuje że główną przyczyną jest niska emisja z systemów grzewczych 

oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (np. brak wiatru, opadów i niskie temperatury 

powietrza). Znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do emisji pyłów jest również ruch 

komunikacyjny na terenie miasta. 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło źródło zanieczyszczeń pyłowych w związku 

z poruszaniem się po terenie pojazdów spalinowych, ogrzewaniem części socjalnej oraz 

prowadzonymi procesami przetwarzania odpadów.  

Procesy związane z produkcją regranulatu, w tym: rozdrabnianie, czyszczenie i oddzielanie 

zanieczyszczeń od materiału będą odbywały się z udziałem wody.  

Rozdrabnianie surowców wraz z pierwszym etapem mycia będzie odbywało się 

w rozdrabniarce na płatki, w której urządzania rotora i sit będą całkowicie zabudowane, co 

zminimalizuje ewentualną emisję pyłów.  

Procesy oddzielania frakcji ciężkich oraz oczyszczania płatków będą odbywać się w całości 

pod wodą. Następnie cięcie materiału do ostatecznego rozmiaru będzie prowadzone w pełni 

zabudowanym młynie ze stałym dopływem wody do procesu.  

Mając na uwadze przedstawioną technologię regranulacji można stwierdzić, że analizowana 

instalacja nie będzie stanowiła znaczącego źródła emisji pyłów. 

Na terenie przedsięwzięcia na linii do segregacji odpadów będą przetwarzane 

wysegregowane odpady z innych zakładów przetwarzania odpadów oraz selektywnie zebrane 

odpady opakowaniowe. Przedmiotowe odpady są praktycznie pozbawione frakcji organicznej. W 

związku z powyższym emisja zanieczyszczeń z ich przetwarzania będzie w rzeczywistości niższa niż 

przyjęta w Raporcie.  

Wszystkie dostarczane na teren zakładu surowce oraz powstały regranulat i paliwo RDF będą 

przechowywane wewnątrz hali produkcyjnej, co zapobiegnie możliwości ich rozwiewania. 

Zakład będzie ogrzewany wyłącznie w części biurowej z wykorzystaniem kotłów na gaz 

ziemny. Emisja pyłów zawieszonych ze spalania gazu ziemnego jest minimalna oraz nawet kilkaset 

razy niższa niż ze spalania paliw stałych czy oleju opałowego.  
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W związku z powyższą analizą stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowiło 

znaczącego źródła emisji pyłu PM 2,5 i pyłu PM10.  

18. Należy uzasadnić przyjęte założenie dot. emisji zanieczyszczeń powietrza  
z procesu technologicznego wyłącznie z mechanicznej przeróbki odpadów i emisji pyłu 
jako średnie stężenie pyłu na stanowiskach operatora maszyn i operatora-sortowacza  
w sortowni. W obliczeniach należy uwzględnić również wielkość emisji z procesu 
przetwarzania odpadów, w tym np. emisji w. aromatycznych, w. alifatycznych i pyłu  
z wytłaczania. 

W ponownie przeprowadzonych obliczeniach uwzględniono emisję z prowadzenia 

przetwarzania odpadów (regranulacji, wytłaczania) na linii do regranulacji o wydajności 

18 000 Mg/rok. Przyjęto, że zanieczyszczenia odprowadzane będą z hali poprzez ogólną wentylację 

grawitacyjną, za pomocą ośmiu zadaszonych wylotów na dachu budynku. Czas pracy przyjęto dla 

trzech zmian roboczych, tj. 24 h/d przez 6 dni w tygodniu, czyli przez 7 488 h/rok. Emisję 

zanieczyszczeń obliczono na podstawie wskaźników podanych w opracowaniu pt. „An Environmental 

Analysis of Injection Molding”, A. Thiriez, Massachusetts Institute of Technology, maj 2006 r.: 

− 0,05 mg akroleiny/kg tworzywa sztucznego, 

− 12,6 mg acetonu/kg tworzywa sztucznego, 

− 0,24 mg butan-2-on/kg tworzywa sztucznego, 

− 0,54 mg acetaldehyd /kg tworzywa sztucznego, 

− 175 mg węglowodorów alifatycznych/kg tworzywa sztucznego, 

− 68,4 mg pyłu/kg tworzywa sztucznego, 

− 1,38 mg formaldehydu/kg tworzywa sztucznego. 

Emisję godzinową obliczono za pomocą wzoru: 

E = W x Z / t [kg/h] 

gdzie: W – wskaźnik emisji danej substancji [mg/kg], 

  Z – ilość przetworzonych tworzyw sztucznych [kg], 

  t – roczny czas pracy [h/rok]. 

Do obliczeń przyjęto, że udział pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w pyle ogółem wynoszą 100 %. 

Na planowanej instalacji wytłaczarki będą wyposażone w odgazowanie próżniowe połączone z 

pompą wodną, w związku z czym rzeczywiste emisje będą niższe od przedstawionych. 

Emisję z procesu przetwarzania odpadów na linii do regranulacji przedstawiono poniżej. 
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Tabela 5 Emisja z linii do regranulacji 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

węglowodory alifatyczne 
0,052584 

0,393750 

formaldehyd 
0,000415 

0,003105 

akroleina 
0,000015 

0,000113 

acetaldehyd 
0,000162 

0,001215 

butan-2-on 
0,000072 

0,000540 

aceton 
0,003786 

0,028350 

E7-E14, 

zadaszony 

d = 0,4 m, 

h = 10,5 m 

pył ogółem 
0,020553 

0,153900 

7488 

 

Z uwagi na odprowadzanie tymi samymi emitorami emisji zanieczyszczeń pochodzących z linii 

do sortowania do programu wprowadzono sumę emisji pyłów ogółem z obydwu linii.  

Wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

atmosferycznego z planowanego przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 3.1.  

Ponownie wykonano również mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń godzinowych 

i rocznych dla pyłu PM10 – załączniki nr 3.2 – 3.3. 

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych 

w programie EK100W wersja 5.1 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, że 

nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych 

z planowanego przedsięwzięcia poza jego terenem (za wyjątkiem opisanego w pkt. 17 stężenia 

średniorocznego dla pyłu PM 2,5). Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie 

przekroczony na obszarach sąsiednich. 

19. Należy wyjaśnić na jakiej podstawie stwierdzono, że proces produkcyjny nie będzie 
wiązał się z powstawaniem uciążliwości zapachowych biorąc pod uwagę substancje, 
które emitowane będą w wyniku procesu przetwarzania tworzyw. W raporcie nie 
przedstawiono zastosowanych rozwiązań minimalizujących emisję zanieczyszczeń 
lotnych powstających w procesie technologicznym (regranulacja, wytłaczanie) oraz 
wystąpienia uciążliwości zapachowej z tego procesu. 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń z procesu przetwarzania tworzyw sztucznych (regranulacja, 

wytłaczanie) przedstawiono w pkt. 18. 

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej osoby. 

W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie dopuszczalnych stężeń 

odorów w powietrzu atmosferycznym. 
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Na podstawie otrzymanych obliczeń komputerowych oraz artykułów opracowanych przez 

Z. Maklesa i M. Galwas-Zakrzewskiej pt. „Złowonne gazy w środowisku pracy” Bezpieczeństwo Pracy 

9/2005 oraz „Odory w środowisku pracy rolnika-hodowcy” Z. Makles, W. Domański, Bezpieczeństwo 

Pracy 2/200 przeprowadzono analizę potencjalnej uciążliwości odorowej planowanego 

przedsięwzięcia na tereny sąsiednie. 

Tabela 6 Porównanie maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny poza terenem przedsięwzięcia 

z progami wyczuwalności 

Substancja 
odorowa 

Max. stężenie godz. 
[mg/m

3
] poza terenem 

Wyczuwalność 
węchowa [mg/m

3
] 

Najwyższe 
dopuszczalne stężenie 

(NDS) [mg/m
3
] 

Zapach 

aceton 0,00706 31,40 600 eteryczny 

aldehyd octowy 0,000302 0,002 - ostry, owocowy  

 

Na podstawie obliczeń analizy stwierdzono, że poza terenem planowanego przedsięwzięcia 

nie powinny występować odory o wartościach przekraczających próg wyczuwalności. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m na zachód od granicy 

planowanego przedsięwzięcia.  

Zgodnie z Aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze 

względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu 

PM2,5” na terenie Lublina przeważają wiatry z kierunków południowo–zachodniego oraz 

zachodniego czyli wiejące w kierunku odwrotnym do lokalizacji przedmiotowej zabudowy. Ponadto 

dostarczane odpady oraz uzyskane produkty i paliwo RDF będą magazynowane wewnątrz hali, co 

zapobiegnie rozwiewaniu i tym samym przenoszeniu ewentualnych zapachów. 

Odpady zbierane selektywnie nie posiadają praktycznie frakcji organicznej, która w głównej 

mierze jest odpowiedzialna za powstawanie zapachów. W związku z powyższym nie przewiduje się, 

aby prowadzone procesy przetwarzania spowodowały występowanie znaczących emisji substancji 

odorotwórczych do powietrza związanych z przetwarzaniem odpadów. 

W celu redukcji emisji substancji zapachowych Wnioskodawca będzie stosował następujące 

rozwiązania: 

− prowadzenie procesów regranulacji i wytłaczania wewnątrz hali,  

− prowadzenie rozdrabniania, czyszczenia, oddzielania od zanieczyszczeń materiału 

w wodzie, co wyeliminuje możliwość emisji zanieczyszczań do powietrza, 
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− prowadzenie wytłaczania z odgazowaniem próżniowym, co oznacza że cylinder będzie 

szczelnie połączony z pompą próżniową, która będzie odsysała wszystkie gazy. Pompa 

będzie pracowała w wodzie, przez co również substancje gazowe pozostaną w wodzie. 

Mając na uwadze planowaną do zastosowania technologię oraz powyższe rozwiązania 

stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącej emisji zanieczyszczeń 

gazów i pyłów z procesu technologicznego i tym samym nie będzie powodowało uciążliwości 

zapachowej dla sąsiednich terenów. 

20. Proszę o wyjaśnienie, czy kotły grzewcze gazowe przewidziane do ogrzewania części 
biurowej są istniejące czy planowane oraz czy emitory odprowadzające 
zanieczyszczenia powietrza z tych źródeł są istniejącymi, czy planowanymi? 

Opisane w Raporcie dwa kotły gazowe oraz odprowadzające zanieczyszczenia ze spalania 

stanowią emitory są istniejące.  

21. W aneksie do raportu stwierdzono, że „jeśli pyły zostaną zidentyfikowane w strumieniu 
gazów odlotowych, będzie prowadzony monitoring pyłów z częstotliwością raz na sześć 
miesięcy”. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie dokonana taka identyfikacja i w 
jaki sposób planuje się ewentualny monitoring pyłów. 

 
Identyfikacja i monitoring pyłu nastąpi po uruchomieniu Zakładu poprzez wykonanie 

pomiarów przez akredytowane laboratorium na terenie hali.  

22. W aneksie do raportu przedstawiono informację, że instalacja do segregacji odpadów 
zaopatrzona będzie w cyklon i filtr tkaninowy. W raporcie nie podano takiej informacji, 
zaś w opisie procesu technologicznego nie wskazano na stosowanie takich technik. 
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób uwzględniono stosowanie tych rozwiązań w ramach 
analizy wpływu inwestycji na jakość powietrza (wprowadzona do obliczeń wielkość 
emisji) oraz jaką będą miały zakładaną skuteczność. 

Na terenie przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie separatora powietrznego w urządzenie 

filtrujące.  

Ponadto Wnioskodawca planuje zbieranie powietrza znad rozrywarki worków, przesiewacza 

dyskowego, separatora balistycznego oraz rozdrabniarek a następnie kierowanie na filtr tkaninowy. 

Na obecnym etapie, tj. przed wyborem konkretnych urządzeń obsługujących przedsięwzięcie, 

Wnioskodawca nie jest w stanie określić parametrów urządzeń filtrujących. W związku z powyższym, 

z uwagi na nieznaną skuteczność filtracji w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza nie 

uwzględniono ww. urządzeń.  

 
23. Proszę o doprecyzowanie jakie materiały sypkie będą przewożone na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia (str. 46 raportu). 
Informacja na str. 46 Raportu odnośnie transportu materiałów sypkich została podana omyłkowo. 

Nie planuje się transportu materiałów sypkich na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 
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24. Proszę o weryfikację obliczeń dotyczących poboru wody na cel bytowe: na str. 18 

podano 1357,2 m3/rok, na str. 20: 1375,2 m3/rok, a w dalszej kolejności weryfikację 
rocznej sumy poboru wody i produkcji ścieków. Dane w aneksie nr 1 są 
nieskorygowanym powieleniem raportu 

Ilość wody pobieranej na cele bytowe oraz ilość powstających ścieków bytowych oszacowano na ok. 

1357,2 m³/rok. 

Na str. 20 Raportu wystąpił błąd pisarski, nie mający wpływu na wyniki obliczeń. 

Z uwagi na zmiany wynikające z niniejszego Aneksu w pkt. 25 przeprowadzono ponowne obliczenia 

ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków dla planowanego przedsięwzięcia. 

 
25. W raporcie podano, że ilość ścieków technologicznych wyniesie ok. 15 m3/dobę, a 

pobór wody sieciowej ok. 50 m³/dobę. Proszę o informacje dotyczące różnicy - jaka 
część z 35 m3 ulega wyparowaniu, a jaka powraca do obiegu oraz przybliżoną ilość 
wody, jaka będzie krążyć w obiegu zamkniętym. 

 

Poniżej przedstawiono zweryfikowane obliczenia ilości pobieranej wody i odprowadzanych 

ścieków dla Zakładu.  

Pobór wód na cele socjalno – bytowe pozostaje bez zmian i wyniesie ok. 4,4 m³/dobę, tj. 

1 357,2 m³/rok. Zgodnie z informacją od Wnioskodawcy codzienny pobór wody na cele 

technologiczne linii do regranulacji, pokrywający straty wynikające z parowania i rozbryzgu wyniesie 

ok. 1-2 m³/godzinę tj. maksymalnie ok. 24 m³/d oraz ok. 6912,0 m³/rok.  

Ilość wody stale krążącej w obiegu zamkniętym instalacji oczyszczania wyniesie ok. 90 - 100 

m³. Raz w miesiącu woda w systemie oczyszczania będzie całkowicie wymieniana a pobór wody na 

ten cel wyniesie maksymalnie ok. 100 m³. Ponadto woda na cele technologiczne będzie pobierana na 

uzupełnienia wody do chłodzenia granulek w założonej ilości ok. 30 l /dobę (pkt 27). 

W związku z powyższym ilość wody pobieranej na cele technologicznie przedsięwzięcia 

wyniesie ok. 676,7 m³/miesiąc tj. ok. 8120,6 m³/rok. 

W związku z powyższym łączny pobór wody na potrzeby przedsięwzięcia oszacowano na 

ok. 9 477,8 m³/rok.  

Ilość wytworzonych na terenie przedsięwzięcia ścieków bytowych będzie równa ilości 

pobieranej na ten cel wody i wyniesie ok. 4,4 m³/dobę, tj. 1357,2 m³/rok. 
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Zgodnie z informacją od Wnioskodawcy przy codziennej pracy linii do regranulacji nie będą 

powstawały ścieki. Wykorzystywana woda będzie oczyszczana i w całości zawracana do procesu. 

Zrzut ścieków do kanalizacji będzie następował raz w miesiącu w związku z całkowitą wymianą wody 

w systemie w ilości ok. 100 m³/miesiąc. 

Podsumowując ilość ścieków powstających w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia 

wyniesie ok. 2 257,2 m³/rok, w tym ok. 1200 m³/rok będą stanowiły ścieki technologiczne. 

26. W raporcie padano, że woda będzie w obiegu zamkniętym przez ok 1 m-c, co wskazuje 
na wymianę całości wody w instalacji ok. 12 razy w roku. W bilansie nie podano jednak 
dodatkowego poboru wody z częstotliwością 1/m-c, wynikającego z tej wymiany. 
Proszę o wyjaśnienia. Ile wody będzie pobieranej na całkowitą wymianę wody w obiegu 

Z uwagi na zbieżność pytań odpowiedzi na pytanie nr 26 udzielono w punkcie nr 25. 

27. W aneksie nr 1 podano lakoniczną wzmiankę nt wykorzystania wody do chłodzenia 
regranulatu. Proszę o szersze informacje. 

Woda po chłodzeniu granulek będzie chłodzona w wieży chłodniczej, w związku z czym 

będzie pracować w obiegu zamkniętym, jedyne ubytki to parowanie, zmienne na przestrzeni roku z 

uwagi na panujące warunki atmosferyczne.  

Z doświadczenia na podobnych instalacjach ilość wody pobieranej na chłodzenie granulek nie 

będzie przekraczało 20-30 l /dobę tj. 0,02-0,03 m³/d tj. poniżej 1 m³ miesięcznie. 

28. Proszę o przedłożenie wersji elektronicznej raportu. Przedłożona wersja zawiera tylko 
jedną stronę 

 
Do niniejszego opracowania dołączono wersje elektroniczna Raportu i Aneksu nr 1 i 2.  

29. Powyższe informacje również winny znaleźć się w streszczeniu. 
 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie polegała na uruchomieniu w istniejącej hali 

przy ul. Metalurgicznej 9A w Lublinie na działkach o nr ewid. 73/12 i 73/13 instalacji do segregacji 

odpadów zbieranych selektywnie i produkcji paliwa alternatywnego oraz instalacji do regranulacji 

folii. Obecnie w części hali prowadzona jest działalność związana ze sprzedażą materiałów 

budowlanych. Działalność związana ze sprzedażą materiałów budowlanych będzie prowadzona do 

czasu realizacji i uruchomienia obu instalacji do przetwarzania odpadów: instalacji do segregacji 

odpadów i instalacji do regranulacji odpadów.  

Analizowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
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Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest: 

ECO-PACK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Sp. z o.o. 

ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1/12 

00-124 Warszawa 

 

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: 

Eko Usługi K.B. Katarzyna Bojankowska 

ul. Wileńska 2E/9, 20 - 603 Lublin. 

Najbliższą zabudowę mieszkaniową stanowią budynki zlokalizowane przy ul. Grygowej w 

odległości ok. 80 m w kierunku zachodnim od granicy działki Wnioskodawcy, natomiast od budynku 

hali odległość ta wynosi ok. 90 m. Pomiędzy przedmiotową halą, a zabudową mieszkaniową znajduje 

się nieużytkowana hala, która jest ekranem oddzielającym przedsięwzięcie od budynków 

mieszkalnych. 

Do Zakładu będą dostarczane głównie odpady z innych zakładów przetwarzania odpadów 

(folia) oraz odpady zebrane selektywnie od podmiotów gospodarczych (tworzywa sztuczne i papier). 

Odpady przeznaczone do przetwarzania będą magazynowane w zasobni zbiorczej w hali na 

utwardzonym podłożu. W budynku istniejącej hali zostanie zamontowana instalacja do segregacji 

odpadów z produkcją paliwa RDF o wydajności 38 000 Mg/rok oraz instalacja do regranulacji 

odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok. Zakład będzie pracował przez 6 dni w tygodniu w 

systemie 3 - zmianowym. Natomiast 7 dnia będą prowadzone naprawy i konserwacja urządzeń. W 

zakładzie będzie zatrudnionych 80 pracowników. Na instalacji będzie prowadzona segregacja 

surowców wtórnych oraz wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz produkcja regranulatu z tworzyw 

sztucznych. 

Zdolność przetwarzania instalacji do segregacji odpadów wyniesie 107 Mg/dobę, natomiast 

zdolność instalacji do produkcji regranulacji wyniesie 51 Mg/dobę przy uwzględnieniu pracy Zakładu 

przez 355 dni w roku.  

Instalacja do segregacji będzie złożona z systemu przenośników, kabiny sortowniczej oraz 

urządzeń do produkcji paliwa alternatywnego. Instalacja do regranulacji będzie składać się z linii do 

mycia, linii do regranulacji oraz podczyszczalni wody.  
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Regranulat, który będzie powstawał w wyniku procesu odzysku i recyklingu nie będzie 

stanowił odpadu tylko produkt handlowy. Regranulat będzie spełniał warunki określone w art. 14 ust. 

1 ustawy o odpadach: 

a. Podmiot lub substancja są powszechne stosowane do konkretnych celów. 

b. Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie 

c. Dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu.  

d. Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

Ścieki technologiczne powstaną w procesach mycia folii, woda wykorzystywana do mycia 

będzie krążyła w obiegu zamkniętym przez ok. 1 miesiąc. Przed zrzutem do kanalizacji ścieki będą 

podczyszczane w mechaniczno - chemicznej podczyszczalni ścieków. 

 Ilość ścieków powstających w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia wyniesie ok. 

2 257,2 m³/rok, w tym ok. 1200 m³/rok będą stanowiły ścieki technologiczne 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych dróg i placów 

ujmowane są w zorganizowany system ich odprowadzania oraz kierowane do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej. Ścieki socjalno – bytowe będą także odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.  

Prace budowlane będą polegać na dostosowaniu budynku na potrzeby instalacji do 

przetwarzania odpadów. Większość prac budowlanych będzie prowadzone wewnątrz budynku, prace 

ziemne będą polegały jedynie na wykopach związanych z realizacją kanałów technologicznych w hali, 

oraz zwiększeniem utwardzenia terenu związanych z wjazdem do hali od strony zachodniej.  

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje związane 

z przygotowaniem terenu pod budowę oraz prowadzeniem prac budowlanych i montażowych. 

Źródłem oddziaływań będą maszyny i urządzenia oraz pojazdy transportujące materiały, przy czym 

emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz emisje hałasu z wymienionych źródeł będą występować 

okresowo i ograniczą się do czasu trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Na etapie 

realizacji będą powstawały odpady budowlane związane z dostosowaniem hali do planowanych 

instalacji, które następnie zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom. 
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Na etapie eksploatacji na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji 

wprowadzanej do powietrza atmosferycznego będą: 

– ruch pojazdów spalinowych, 

– przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, 

– spalanie paliw w celach grzewczych. 

Na terenie przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie separatora powietrznego 

w urządzenie filtrujące. Ponadto Wnioskodawca planuje zbieranie powietrza znad rozrywarki 

worków, przesiewacza dyskowego, separatora balistycznego oraz rozdrabniarek a następnie 

kierowanie na filtr tkaninowy. 

Mając na uwadze planowaną do zastosowania technologię oraz planowane do zastosowania 

rozwiązania chroniące środowiska należy stwierdzić, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie 

powodowało znaczącej emisji zanieczyszczeń gazów i pyłów z procesu technologicznego i tym samym 

nie będzie powodowało uciążliwości zapachowej dla sąsiednich terenów. 

W związku z funkcjonowaniem Zakładu będą występowały procesy mogące być źródłem 

hałasu: 

– dostawy odpadów i ich rozładunek, 

– transport wewnętrzny odpadów i frakcji wysortowanych, 

– załadunek na pojazdy i odbiór wysortowanych frakcji, paliwa alternatywnego, regranulatu, 

– praca urządzeń w hali, 

– obsługa zakładu. 

Na podstawie analizy danych zawartych na mapie akustycznej Miasta Lublin brak jest 

istotnych źródeł dźwięku zarówno drogowych, przemysłowych jak i kolejowych mogących 

kształtować klimat akustyczny na terenie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na zachód od 

planowanego przedsięwzięcia. 

Warunki akustyczne na terenie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na zachód od 

planowanego przedsięwzięcia kształtowane są przez ruch pojazdów mieszkańców przedmiotowej 

zabudowy oraz ewentualnie ruch po drogach publicznych - ul. Metalurgiczna, przy czym poziom 

dźwięku przy zabudowie nie przekracza 55 dB w porze dnia (wartość ta zamyka się w szacunkowej 

odległości ok. 90 m od osi jezdni), ani 45 dB w porze nocy (wartość ta zamyka się w szacunkowej 

odległości ok. 80 m od osi jezdni).  
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Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady w wyniku funkcjonowania zakładu oraz w 

wyniku przetwarzania odpadów – surowce wtórne, paliwo alternatywne, odpady niemające 

właściwości surowców wtórnych. Odpady będą selektywnie magazynowane i na bieżąco 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. 

Ze względu na wytwarzanie paliwa alternatywnego planowane przedsięwzięcie zgodnie 

z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2019 poz. 1169) kwalifikuje się jako instalacja wymagająca 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zaplanowana technologia będzie spełniała następujące 

wymagania określone w ustawie prawo ochrony środowiska: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

6) postęp naukowo-techniczny. 

7) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 roku, poz .1614 t.j.) w 

tym poza obszarami Natura 2000.  

Najbliższym ciekiem wodnym względem planowanego przedsięwzięcia jest rzeka Bystrzyca 

położona w odległości ok. 3 km w kierunku północno-zachodnim.  

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Państwowego Instytutu 

Geologicznego (marzec 2009) analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska oraz na terenie JCWPd nr 89. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego teren planowanego 

przedsięwzięcia znajduje się w obrębie mezoregionu Płaskowyż Świdnicki (343.16), makroregion 
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Wyżyna Lubelska (343.1), podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343), prowincja Wyżyny Polskie 

(34). 

Zgodnie z podziałem R. Gumińskiego analizowany teren znajduje się w obrębie  

XII – lubelskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Okres wegetacji w tym rejonie trwa 206-220 dni, a 

liczba dni z przymrozkiem 120-135 dni.  

Teren planowanego przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie. Podczas wizji 

terenowej nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone wystąpieniem katastrofy naturalnej lub budowlanej.  

Krajobraz w otoczeniu analizowanej działki ma charakter przemysłowy. Wokół znajduje się 

zabudowa przemysłowa i usługowa oraz place składowe. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się 

do utraty bioróżnorodności na terenie miasta. .  

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę polegać będzie na realizacji w istniejącej hali 

instalacji linii do segregacji odpadów wraz z modułem do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF o 

wydajności 38 000 Mg/rok oraz instalacji do regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 

Mg/rok. Racjonalnym wariantem alternatywnym jest montaż instalacji do segregacji odpadów, bez 

instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego. Jest to wariant mniej korzystny dla środowiska, 

gdyż odpady pre-RDF należałoby przewozić do oddzielnej instalacji produkującej paliwo 

alternatywne. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę. 

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wynikających zarówno z istnienia 

przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, jak i emisji. Zarówno bezpośrednie jak i 

pośrednie, wtórne, skumulowane, z uwzględnieniem czasu tj. krótkoterminowe, średnioterminowe, 

długoterminowe, stałe czy chwilowe oddziaływania nie będą znaczące. W związku z tym nie zachodzi 

potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono wizją terenu 

przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Wraz z Wnioskodawcą omówiono możliwości techniczne dla 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W zakresie analizy oddziaływania na powietrze 

wykorzystano metodę symulacji komputerowej za pomocą programu komputerowego EK 100W 

wersja 5.0. Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł określono na podstawie informacji od 

Wnioskodawcy instrukcji ITB 311 „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych 
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źródeł powierzchniowych” wskazanej w instrukcji ITB nr 338/2008 jako właściwa dla obliczania ruchu 

z niewielką prędkością oraz danych literaturowych. 

Istniejąca hala zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z 

późn. zm.) § 3, ust. 1, pkt 52, lit. b zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać 

na środowisko - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na 

obszarach innych niż wymienione w lit. a. W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

przeanalizowano oddziaływanie na środowisko realizację oraz eksploatację instalacji do 

przetwarzania odpadów planowanych do zamontowania w istniejącej hali. Na terenie 

przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują inne realizowane, 

zrealizowane lub planowane do realizacji przedsięwzięcia, dla których wydano decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się także w obszarze 

oddziaływania innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granicy państwa nie 

przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas realizacji, 

likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

Podczas opracowywania Raportu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

W Zakładzie będzie prowadzony monitoring zużycia wody oraz rodzajów i ilości 

przetwarzanych i wytwarzanych odpadów oraz monitoring pyłów do powietrza.  

Raport sporządzony został w celu uzyskania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

niezbędnej do uzyskania pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu oraz pozwolenia na 

przetwarzanie odpadów. 
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Załączniki: 

1 Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 lipca 2019 r., znak 

WOOŚ.4221.27.2019.LS.1 oraz pisma Urzędu Miasta Lublin z dnia 16.07.2019 r., znak 

OŚ-OD-I.6220.49.2019 przekładam poniższe wyjaśnienia. 

2 Plan zagospodarowania hali 

3 Powietrze: 

3.1 Wyniki obliczeń komputerowych imisji substancji uśrednionych do roku – komplet 

w wersji elektronicznej 

3.2 Rozkład izolinii stężeń godzinowych pyłu PM10, 

3.3 Rozkład izolinii stężeń rocznych pyłu PM10. 

 


