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1. Wstęp 

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.01.2020 rok, znak OS-OD –I.6220.49.2019 

wzywającego do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla instalacji do 

przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie, obręb ewidencyjny Zadębie II, 

działki o nr ewid. 73/12 i 73/13 oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 

31 grudnia 2019 rok, znak SKO.41/4288/SD/2019 przedstawiam poniższe uzupełnienia 

dotyczące: 

1. Opisu analizowanych wariantów w tym wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

2. Określenia działań minimalizujących emisje odorów, 

3. Zweryfikowania oceny uciążliwości hałasowej, uwzględniając prawidłową ustaloną 

odległość zabudowy mieszkaniowej od planowanego przedsięwzięcia, 

4. Analizy możliwych konfliktów społecznych.  

2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

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. Istnieje możliwość 

przetwarzania doczyszczonych odpadów z tworzyw sztucznych (folii) pochodzącej z innych 

zakładów przetwarzania odpadów kierowanych bezpośrednio na linię do regranulacji.  

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.  

Instalacja do segregacji – doczyszczania surowca i produkcji paliwa alternatywnego 

Przed przekazaniem odpadów opakowaniowych do procesu regranulacji przewiduje 

się ich doczyszczanie na instalacji do segregacji w zależności od potrzeb. Materiałem 

wejściowym będą wysegregowane odpady z innych zakładów przetwarzania odpadów oraz 

selektywnie zebrane odpady opakowaniowe od podmiotów gospodarczych. 
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W zakładzie wprowadzone zostaną procedury przyjęcia odpadów. Pracownik 

obsługujący wagę samochodową, przed przyjęciem odpadów, przeprowadzi weryfikację 

odpadów pod kątem ich rodzaju i pochodzenia. W przypadku stwierdzonej niezgodności 

(odpadów zanieczyszczonych substancjami organicznymi), pracownik odmówi przyjęcia 

odpadów do instalacji. 

Przywożone do zakładu odpady nie będą zawierały substancji niebezpiecznych. 

Doczyszczanie odpadów będzie odbywało się w zakresie niezbędnym w celu przekazania ich 

do procesu regranulacji. Odpady będą wyładowywane do zasobni zbiorczej usytuowanej w 

południowo zachodniej części hali. Miejsce rozładunku odpadów ograniczone będzie z trzech 

stron murami oporowymi o wysokości 4 m. Odpady będą na bieżąco przetwarzane, a czas 

magazynowania odpadów w zasobni zbiorczej będzie wynosił 1 dobę.  

Na instalacji do segregacji i produkcji paliwa alternatywnego będzie prowadzone 

doczyszczanie odpadów – proces odzysku R 12 - oraz wymiana odpadów w celu poddania ich 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. 

Z zasobni za pomocą ładowarki materiał trafiać będzie na taśmę przenośnika 

wznoszącego. Przenośnik wznoszący przetransportuje materiał do kabiny sortowania 

wstępnego. W kabinie wstępnego sortowania na przenośniku sortowniczym następować 

będzie wydzielenie ze strumienia odpadów surowcowych, takich jak duże kawałki tektury, 

folii i inne odpady tarasujące, które mogą zakłócić w dalszej części instalacji przepływ 

strumienia odpadów przez urządzenia. Wybrane odpady będą trafiać do pojemników 

umieszczonych pod kabiną. W dalszej kolejności strumień odpadów zostanie skierowany do 

stacjonarnego przesiewacza dyskowego, w którym nastąpi odseparowanie ze strumienia 

odpadów frakcji 0-50 mm. 

Frakcja poniżej 50 mm zostanie skierowana do dalszej obróbki, jako preRDF.  

Frakcja powyżej 50 mm zostanie skierowana na separator balistyczny, który rozdzieli 

ją na frakcję płaską (2D), frakcję przestrzenną (3D) i frakcję drobną podsitową (0-40 mm), 

która będzie połączona z frakcją (0-50 mm), odsianą na przesiewaczu dyskowym 

i przeznaczona zostanie do dalszej obróbki, jako preRDF.  

Z frakcji płaskiej (2D) za pomocą separatora optycznego w sposób pozytywny 

wydzielony zostanie papier mix (papier, tektura), a w sposób negatywny folia mix 

(folia o różnych kolorach i strukturze) oraz zanieczyszczenia. 
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Folia mix będzie trafiać na stanowiska sortownicze, na których będzie wydzielana 

folia bezbarwna, pozostałość ze strumienia folii będzie trafiać do dalszej obróbki jako wsad 

do linii do produkcji granulatu. 

Wydzielony pozytywnie papier mix będzie trafiać do kabiny sortowniczej, w której 

pracownicy na przenośniku sortowniczym wydzielą karton oraz doczyszczą papier mix 

z ewentualnych zanieczyszczeń, następnie skierują surowce: karton i papier mix - do boksów 

umieszczonych pod kabiną oraz do przenośników bunkrowych. Pozostałe zanieczyszczenia 

połączone zostaną z wydzielonymi w poprzednich procesach frakcjami 0-40 mm, 0-50 mm 

oraz pozostałościami ze strumieni folii. 

Frakcja przestrzenna (3D - tworzywa) zostanie skierowana pod działanie separatorów 

optycznych. Ze strumienia tworzyw wydzielone będą między innymi: PET zielony, PET 

niebieski, PET transparentny, PE-PP, które będą stanowić zanieczyszczenie dla surowca 

przeznaczonego do regranulacji – folii. Następnie odpady PET będą podane na system 

przenośników, które skierują je do automatycznej prasy kanałowej, w celu ich zbelowania. 

Sprasowane surowce po ich zważeniu i opisaniu w postaci belek, przetransportowane 

zostaną na magazyn surowców.  

Powstała w procesach przesiewania i sortowania frakcja preRDF będzie skierowana 

pod działanie separatora elektromagnetycznego, który odseparuje metale żelazne, 

przekazując je do pojemnika na metale żelazne. Następnie frakcja preRDF trafi pod działanie 

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

jak niewielkie kamienie, elementy metalowe, itp. Proces ten zapewni ochronę elementów 

tnących rozdrabniarki w dalszej części przetwarzania frakcji preRDF.  

Instalacja do wytwarzania paliwa RDF 

Instalacja do przetwarzania paliwa RDF składać się będzie z następujących urządzeń: 

− separatora powietrznego, 

− przenośników frakcji lekkiej i ciężkiej odbierających odpad z separatora 

powietrznego, 

− zespołu pras, 

− rozdrabniarki końcowej (młyna), która bezpośrednio odpowiada za produkcję 

RDF. 

− zespołu przenośników zasypujących 2 kontenery w przypadku awarii pras lub 

rozdrabniarki. 
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Do procesu rozdrabniania trafi frakcja lekka odseparowana na separatorze 

powietrznym. Frakcja ta przed rozdrobnieniem trafi pod działanie separatora 

wiroprądowego, który wydzieli surowce w postaci aluminium oraz separatora 

elektromagnetycznego, który odseparuje metale żelazne. Oba wydzielone surowce trafią do 

pojemników na metale. Pozbawiona metali frakcja preRDF zostanie skierowana do 

rozdrabniarki końcowej i po rozdrobnieniu do wielkości ok. 30 mm już jako paliwo RDF, trafi 

systemem przenośników do dwóch pras zagęszczających, które wtłoczą ją do podczepionych 

kontenerów. Po zapełnieniu, kontenery z frakcją RDF. będą przekazywane uprawnionemu 

odbiorcy. 

Instalacja do regranulacji 

Wysegregowana folia będzie kierowana przenośnikiem na instalację do regranulacji. 

Na instalacji do regranulacji będzie prowadzony proces przetwarzania odpadów w procesie 

R 3 – recykling lub odzysk substancji organicznych. Wydajność linii do regranulacji wyniesie 

18 000 Mg/rok. Istnieje możliwość przekazania na linię do regranulacji odpadów z tworzyw 

sztucznych pochodzących z innych zakładów przetwarzania odpadów.  

 

Linia składa się z trzech nadrzędnych elementów: 

1. Linia do mycia, 

2. Linia do regranulacji, 

3. Podczyszczalnia wody. 

1. Linia do mycia: 

Materiał przekazywany jest przenośnikiem łańcuchowym do urządzenia, w którym 

następuje rozdrobnienie materiału na płatek o wielkości 60 mm oraz pierwszy etap mycia. 

Następnie materiał przekazywany jest do silosa dozującego mającego za zadanie optymalne 

i ciągłe zasilanie linii myjącej. W dalszej kolejności płatek kierowany jest do wstępnego 

systemu mycia, w którym oddzielane są frakcje ciężkie (piasek, drobiny metali i szkła). 

Podczas mycia materiał jest stale pod wodą, co gwarantuje, że materiał jest całkowicie 

mokry. Proces mycia odbywa się w następujących fazach: 

1. Faza pierwsza, w której materiał jest mieszany i pchany pod poziom wody. 

2. Faza druga, w trakcie której następuje separacja materiałów ciężkich, oddzielanych 

od surowca grawitacyjnie. 
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3. Faza trzecia, czyli faza czyszczenia materiału, podczas której następuje usunięcie 

piasku, pyłu i osadu z materiału. W tym procesie frakcja lekka, która jest mniejsza niż 

3 mm, może utonąć (papier) i nie przedostaje się do dalszego procesu mycia, co jest 

bardzo wskazane. 

4. Faza czwarta, w której surowiec jest pobierany za pomocą przenośnika ślimakowego 

do myjki dynamicznej. Wszystkie zanieczyszczenia powstałe w fazie drugiej i trzeciej, 

nie trafiają do systemu uzdatniania wody, ponieważ odprowadzane są za pomocą 

przenośnika łańcuchowego do kontenera i służą do produkcji RDF – u.  

Myjka dynamiczna służąca do czyszczenia materiału jest urządzeniem 

szybkoobrotowym, które ma za zadanie umyć podany materiał. Woda z myjki będzie 

odpływała kanalizacją technologiczną do podczyszczalni. Następnie materiał transportowany 

będzie do młyna na mokro, w którym materiał jest cięty do ostatecznego rozmiaru płatka 

30 mm, a także myty. Urządzenie wyposażone jest w system dodawania wody. Młyn jest 

w pełni zabudowany i ze względu na dodawaną wodę nie wymaga urządzeń odpylających. 

Materiał z młyna wraz z wodą kierowany jest do kolejnej myjki dynamicznej. 

Z myjki dynamicznej materiał trafia do zbiornika separującego. W zbiorniku 

separującym dochodzi do oddzielania folii PE od innych tworzyw sztucznych za pomocą 

grawitacji.  

W dalszej kolejności płatki przenoszone są do wirówki wstępnej - jest to urządzenie, 

które ma usunąć jak największą ilość wody i dzięki specjalnie wykonanemu rotorowi 

rozprowadzać materiał w trybie ciągłym (jednocześnie go podsuszając) do dwóch wirówek 

mechanicznych. W wirówkach mechanicznych materiał jest w dalszym ciągu suszony, 

usuwane są również ostatnie zanieczyszczenia.  

Następnie płatki transportowane są poprzez dmuchawę powietrzną do suszarni 

termicznej, (która ma za zadanie doprowadzić materiał do ostatecznego poziomu wilgotności 

4-8 %.. W dalszej kolejności materiał transportowany jest poprzez dmuchawę powietrzną do 

silosa dozującego, w celu zagwarantowania ciągłego zasilania linii wytłaczania - regranulacji. 

2. Linia do regranulacji  

Ostatnim etapem procesu przekształcania materiału z płatków w pełnowartościowy 

surowiec (granulat) będzie proces granulacji. W celu wytworzenia produktu o jak najlepszej 

jakości zostanie zastosowana maszyna z wbudowaną zagęszczarką. Zagęszczarka będzie 

podgrzewała i kierowała płatki foliowe do wytłaczarki. Metoda ta jest bardziej efektywna i 
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mniej energochłonna niż metoda osobnego zagęszczania płatka foliowego i późniejszego 

dostarczania płatka foliowego do wytłaczarki, ponieważ nie potrzeba materiału podgrzewać 

dwukrotnie. Zastosowanie wytłaczarki typu kaskadowego gwarantuje najlepsze oddzielenie 

substancji stałych od substancji lotnych. Typ kaskadowy będą stanowiły wytłaczarki jedna po 

drugiej, wyposażone w system pięciokrotnego odgazowania oraz podwójny system filtracji. 

Materiał w pierwszej wytłaczarce będzie poddawany uplastycznieniu, sprężeniu 

i podwójnemu odgazowaniu próżniowemu, po czym zostanie przefiltrowany na zmieniaczu 

sit. Następnie trafi do głowicy nitkowej, która rozdziela plastyczne tworzywo do postaci tzw. 

nitek. Następuje tu uwolnienie gazów przez tzw. odgazowanie grawitacyjne. Jest to najlepszy 

sposób pozbycia się środków lotnych z tworzywa, wynika to z dużej powierzchni styku 

tworzywa z powietrzem. Po tym procesie, materiał zostanie dalej zabrany przez ślimak 

drugiej wytłaczarki i ponownie uplastyczniony, sprężony i poddany ponownie procesowi 

podwójnego odgazowania próżniowego. Tak uplastyczniony i odgazowany materiał zostanie 

przetłoczony przez kolejny zmieniacz sit zamontowany na końcu układu plastyfikującego 

drugiej wytłaczarki. Tam zostanie przeprowadzona filtracja docelowa. Dwa poziomy filtracji 

pozwalają na uzyskanie znacznie wyższej czystości materiału, przy jednoczesnym obniżeniu 

zużycia sit filtracyjnych. Przefiltrowany materiał trafia do systemu cięcia przy głowicy w mgle 

wodnej, gdzie zostaje poddany procesowi cięcia na granulki – regranulat. Cięcie we mgle 

wodnej jest metodą ograniczającą emisję zanieczyszczen z procesu regranulacji. Regranulat 

trafia następnie na sito kalibrujące, celem odsączenia wody, stanowiącej czynnik chłodzący 

oraz sortowania regranulatu. Woda wykorzystywana jako chłodziwo dla gotowych granulek 

krąży w obiegu zamkniętym, nie generując ścieku. Regranulat trafia do wirówki, gdzie 

następuje końcowe odwirowanie wody. Transportem wentylatorowym regranulat jest 

przekazywany do silosa, z którego regranulat jest podawany do stacji worków Big Bag. Są to 

opakowania wielokrotnego użytku, krążące w obiegu pomiędzy producentem regranulatu, a 

odbiorcami. Wytworzony re granulat popakowany w worki będzie magazynowany w hali.  

Instalacja do regranulacji wyposażona będzie w aparaturę kontrolno – pomiarową 

służącą do pomiaru temperatury procesu uplastycznienia. Zakres temperatur, w których 

dojdzie do uplastycznienia materiału, wyniesie 220oC – 300oC.  

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.  
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1. Przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, 

2. Istnieje rynek takich przedmiotów, substancji lub popyt na nie, 

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

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu, 

4. Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla 

życia, zdrowia ludzi lub środowiska. 

3. Podczyszczalnia wody 

Ścieki technologiczne powstają w procesach mycia płatka. 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. W skład 

oczyszczalni wejdą następujące urządzenia: 

1. Sito piaskownik, 

2. Przepompownia (wyposażenie), 

3. Oddzielacz bębnowy, 

4. Zbiornik uśredniający (wyposażenie), 

5. Flokulator rurowy, 

6. Automatyczna stacja dozowania chemii, 

7. Dozowanie PIX – sondy, 

8. Dozowanie NaOH –sondy, 

9. Urządzenie sedymentacyjno – flotacyjne,  

10. Zbiornik osadu (wyposażenie), 

11. Prasa śrubowo talerzowa (odwadnianie osadu), 

12. Automatyczna stacja dozowania chemii, 

13. Instalacja wody powrotnej. 

Cały obiekt będzie sterowany automatycznie. Przepustowość oczyszczalni wyniesie 

40-50 m3/h.  

W hali zastosowany będzie system chemicznej dezodoryzacji gazów emisji kominowej 

nie gorszej jakości niż system dezodoryzacji firmy Westrand, który będzie raz na 2 tygodnie 

serwisowany poprzez przegląd i uzupełnienie środka antyodorowego.  

Wnioskodawca planuje zbieranie powietrza znad rozrywarki worków, przesiewacza 

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

W filtrze pył  jest oddzielany z strumienia powietrza na workach filtracyjnych – na ich 

zewnętrznej powierzchni . Gdy na powierzchni worków zgromadzi się odpowiednia ilość pyłu 

i wzrosną opory worków , automatycznie następuje cykl czyszczenia worków za pomocą 

sprężonego powietrza. Nad workami znajdują się lance z króćcami, przez które sprężone 

powietrze dostaje się do wnętrza worka i oczyszcza go, wówczas pył opada do leja filtra i za 

pomocą zaworu celkowego jest bezciśnienieniowo podawany do worka Big Bag znajdującego 

się pod filtrem. Specjalna konstrukcja leja łącząca worek Big Bag z zaworem celkowym 

zapewnia pyłoszczelne podawanie pyłu do worka Big Bag. Z doświadczenia na podobnych 

instalacjach można wnioskować, że worek Big Bag zapełniać się  będzie ok. 2-3 razy 

w tygodniu i z taką częstotliwością będzie opróżniany.  

3.  OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

3.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę, polegać będzie na realizacji w istniejącej hali: 

− instalacji do segregacji odpadów z produkcją paliwa RDF o wydajności 38 000 Mg/rok  

−  instalacji do regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok.  

W wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę nie przewiduje się izolacji 

akustycznej hali. 

3.2. Racjonalne warianty alternatywne 

I Wariant alternatywny  

Pierwszym wariantem alternatywnym jest montaż instalacji do segregacji odpadów 

z produkcją paliwa RDF o wydajności 30 400 Mg/rok oraz realizacja instalacji do regranulacji 

odpadów z folii o wydajności 14 400 Mg/rok. W niniejszym wariancie alternatywnym 

wydajność instalacji zmniejszy się o 20%, w stosunku do wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

emisji ścieków. Zmniejszenie wydajności zakładu przełoży się także na zmniejszenie masy 

przetwarzanych, wytwarzanych odpadów w okresie roku, a także ilość magazynowanych 

odpadów w jednym czasie w zasobni zbiorczej. 
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II Wariant alternatywny  

Drugim wariantem alternatywnym jest realizacja w istniejącej hali: 

- instalacji do segregacji odpadów o wydajności 38 000 Mg/rok 

- instalacji do regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok bez realizacji 

modułu do produkcji paliwa RDF z wygłuszeniem ściany hali od strony ul. Grygowej. 

Instalacja do wytwarzania RDF wiąże się z wyeliminowaniem z hali urządzeń: 

− separatora powietrznego, 

− przenośników frakcji lekkiej i ciężkiej odbierających odpad z separatora 

powietrznego, 

− trzech pras, 

− rozdrabniarki końcowej (młyna), która bezpośrednio odpowiada za produkcję RDF. 

− zespołu przenośników zasypujących 2 kontenery w przypadku awarii pras lub 

rozdrabniarki. 

Realizacja wariantu II spowoduje zmianę rodzajów odpadów wytwarzanych w wyniku 

przetwarzania. Nie będzie powstawać RDF, zamiast tego powstanie sprasowana frakcja pre – 

RDF, która z linii do segregacji będzie transportowana do kontenerów i przekazywana 

uprawnionym odbiorcom. 

Na ścianie hali od strony ul. Grygowej planowane jest zastosowanie płyty warstwowej 

o współczynniku izolacji akustycznej, nie mniej niż 32 dB, np. płyta PWS-W 150 R = 32 dB, 

oraz bram o izolacyjności co najmniej 22 dB, np. izolacja bramy z poliuretanu 80 mm. Izolacja 

wykonana będzie także na otworach okiennych.  

Przedstawione powyżej warianty nie są abstrakcyjne i teoretyczne. Są to warianty, 

których realizacja jest technicznie, faktycznie i finansowo możliwa do realizacji. Pomimo, że 

wszystkie warianty nie przekraczają norm jakości środowiska, różnią się od siebie w zakresie 

oddziaływania na środowisko.  

„Alternatywność” wymaga, co do zasady, zaproponowania wariantu różnego pod 

względem kryteriów przestrzennych (np. lokalizacja, rozmiar) lub technologicznych 

(np. rodzaj użytych materiałów, moc i produktywność zainstalowanych urządzeń). 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, niemożliwe jest zaproponowanie wariantu 

względem kryteriów przestrzennych (lokalizacja i rozmiar), ponieważ planowana instalacja 

będzie zamontowana w istniejącej hali, a Wnioskodawca nie dysponuje inną lokalizacją, 

w której mogłoby być zrealizowane przedsięwzięcie.  
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Warianty zaproponowane przez Wnioskodawcę spełniają kryteria technologiczne:  

− wydajność instalacji do segregacji odpadów opakowaniowych,  

− wydajność instalacji do regranulacji, 

− realizacja lub brak realizacji instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego. 

Brak realizacji instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF jest znaczącą różnicą 

technologiczną względem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. Zmiana wiąże się 

z wyeliminowaniem szeregu urządzeń hałasujących, mających wpływ na oddziaływanie 

akustyczne zakładu, a także powoduje różnicę w technologii przetwarzania odpadów, 

wynikiem czego jest inny produkt końcowy. Korzyścią dla środowiska wynikającą z realizacji 

wariantu II jest iższy poziom dźwięku w zakładzie na terenach sąsiednich. 

3.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Zarówno wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz warianty alternatywne nie 

przekroczą norm jakości środowiska, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak 

i emisji hałasu, jednak wariant I i II niosą za sobą dodatkowe korzyści dla środowiska, które 

obejmują różne obszary. 

Wariant I spowoduje: 

− zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  

− zmniejszenie ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, 

− zmniejszenie ilości magazynowanych w jednym czasie odpadów w zasobni zbiorczej. 

Wariant II poprzez wyeliminowanie urządzeń hałasujących oraz izolację akustyczną 

hali przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu z zakładu oraz zmianę rodzaju wytwarzanych 

odpadów w wyniku procesu przetwarzania. Korzyścią dla środowiska wynikającą z realizacji 

wariantu II  jest mniejszy poziom dźwięku na terenach sąsiadujących z zakładem.  

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę przyczyni się do większej ilości 

przetwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych co będzie korzystniejsze dla środowiska 

w skali marko. Tworzywa sztuczne są nierozkładalnymi odpadami, które stanowią w duże 

obciążenie środowiska naturalnego. Stosowane powszechnie zużyte opakowania z tworzyw 

sztucznych, zwłaszcza opakowania jednorazowego użytku, są przyczyną przeciążenia 

zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych. 

W związku z tym, że wariant proponowany przez Wnioskodawcę nie spowoduje 

przekroczenia norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, jednocześnie 
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jego realizacja pozwoli na recykling większej ilości odpadów opakowaniowych - jest to 

wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

W dniu 31.01.2020 r. w hali przy ul. Metalurgicznej odbyło się  spotkanie 

przedstawicieli firmy Eco-Pack Sp. zo.o., z przedstawicielami rad dzielnic: Tatary, Felin, 

Hajdów-Zadębie, Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin, będącego stroną w tym postępowaniu 

i mieszkańców bloków przy ul. Grygowej, na którym przedstawiono wyżej wymienione 

warianty alternatywne. Przedstawiciele rad dzielnic zobowiązali się do konsultacji 

proponowanych wariantów z mieszkańcami oraz przekazanie swojego stanowiska do Urzędu 

Miasta Lublin. 

3.4. Wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Wariant I  

Zapotrzebowanie na wodę, na cele bytowe, w wariancie alternatywnym pozostanie 

bez zmian, względem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz wyniesie  

ok. 1 357,2 m³/rok. 

Pobór wody na cele technologiczne linii do regranulacji, pokrywający straty 

wynikające z parowania i rozbryzgu, wyniesie ok. 5 529,6 m³/rok. 

Ilość wody wymienianej w systemie oczyszczania wyniesie ok. 960 m³/rok.  

Pobór wody przeznaczonej na uzupełnienia wody do chłodzenia granulek szacuje się 

na ok. 24 l /dobę. 

W związku z powyższym ilość wody pobieranej na cele technologicznie 

w opisywanym wariancie alternatywnym, wyniesie ok. 541,4 m³/miesiąc tj. 

ok. 6 496,5 m³/rok. Podsumowując łączny pobór wody na potrzeby inwestycji oszacowano 

na ok. 7 853,7 m³/rok.  

Ilość pobieranej wody w wariantach nr I będzie mniejsza niż wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę o ok. 1 624 m³/rok.  

Wariant II 

Pobór wody w wariancie II nie ulegnie zmianie w porównaniu z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę i został opisany w Aneksie nr 2 do Raportu w pkt. 25. 

Łączny pobór wody na potrzeby przedsięwzięcia oszacowano na ok. 9 477,8 m³/rok. 
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3.5. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w wariantach alternatywnych 

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę opisano w 

rozdziale 2.6. Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla instalacji do przetwarzania 

odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie, obręb ewidencyjny Zadębie II, działki o nr ewid. 

73/12 i 73/13. W niniejszym rozdziale opisano emisje wynikające z funkcjonowania 

przedsięwzięcia w wariantach alternatywnych. 

3.5.1. Emisja ścieków 

3.5.1.1. Etap realizacji  

Emisja ścieków na etapie realizacji wariantów alternatywnych będzie tożsama 

z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę, który został opisany w Raporcie 

o oddziaływaniu na środowisko w rozdziale 6.5.1. 

3.5.1.2. Etap eksploatacji 

Wariant I  

Ilość wytworzonych na terenie przedsięwzięcia ścieków bytowych w wariantach 

alternatywnych I będzie równa ilości pobieranej na ten cel wody i wyniesie ok. 4,4 m³/dobę, 

tj. 1 357,2 m³/rok. 

Ilość ścieków technologicznych pochodzących z wymiany wody w linii myjącej płatka 

wyniesie ok. 960 m³/rok.  

W związku z powyższym, łączną ilość ścieków powstających na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia w ww. wariantach oszacowano na ok. 2 317,2 m³/rok. 

Ilość powstających ścieków w wariantach nr I będzie mniejsza niż wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę o ok. 240 m³/rok.  

Ilość powstających wód opadowych i roztopowych oraz sposób ich odprowadzania 

będzie tożsamy z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę.  

Wariant II 

Ilość wytworzonych na terenie przedsięwzięcia ścieków bytowych i technologicznych 

pozostaje tożsama z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę oraz przedstawionym 

w Aneksie nr 2 w pkt. 25, w wysokości 2 557,2 m³/rok. 
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3.5.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

3.5.2.1. Etap realizacji 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji wariantów alternatywnych 

będzie tożsama z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę, który został opisany 

w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w Aneksie nr 2.  

Wariant I 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego będą: 

– ruch pojazdów spalinowych, 

– przetwarzanie mechaniczne odpadów, 

– przetwarzanie odpadów na linii do regranulacji (regranulacja, wytłaczanie), 

– spalanie paliw w celach grzewczych. 

W wariancie I ilość przetwarzanych na linii do regranulacji odpadów będzie mniejsza 

o 20 %, niż w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę i wyniesie 14 400 Mg/rok.  

Sposób odprowadzania zanieczyszczeń z hali oraz czas pracy pozostaje bez zmian, 

względem wariantu Wnioskodawcy.  

Z uwagi na zmniejszoną wydajność zakładu, zmniejszy się ilość wykorzystywanych 

surowców i powstających produktów, co z kolei przełoży się na mniejszą ilość pojazdów 

obsługujących przedsięwzięcie. Ze względu na metodykę prowadzenia obliczeń oraz 

konieczność przyjęcia maksymalnej emisji uśrednionej dla jednej godziny, ruch pojazdów, 

a tym samym emisję z transportu pozostawiono bez zmian.  

Emisja z przetwarzania mechanicznego na linii do segregacji oraz spalania paliw 

grzewczych pozostają bez zmian, względem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. 

Emisję zanieczyszczeń z wytłaczania na linii do regranulacji 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, 
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− 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 %. 

Emisję z procesu przetwarzania odpadów na linii do regranulacji w wariancie 

alternatywnym przedstawiono poniżej. 

Tabela 1 Emisja z linii do przetwarzania odpadów (regranulacja, wytłaczanie) 

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

węglowodory alifatyczne 0,042067 0,315000 

formaldehyd 0,000332 0,002484 

akroleina 0,000012 0,000090 

acetaldehyd 0,000130 0,000972 

butan-2-on 0,000058 0,000432 

aceton 0,003029 0,022680 

E7-E14, 

zadaszony 

d = 0,4 m, 

h = 10,5 m 

pył ogółem 0,016442 0,123120 

7488 

 

Wariant II 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w II wariancie alternatywnym pozostaje tożsama 

z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę opisana w Raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko i Aneksie nr 2. 

3.5.3. Emisja hałasu 

Zastosowana metodyka obliczeń 

Zastosowana metodyka analizy jest tożsama z opisaną w Raporcie, zgodna 

z instrukcją ITB 338/2008 bazującą na normie PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku 

podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”, zapisów 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 
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Analizowane warianty przedsięwzięcia 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę (wariant PPW) pozostaje bez zmian 

w stosunku do opisanego w Raporcie. Poniżej rozważono, przeanalizowano i przedstawiono 

wyniki dla wariantów alternatywnych przedsięwzięcia w tym: wariant I polegający na 

mniejszej o 20 % w stosunku do wariantu PPW wydajności zakładu, wariant II polegający na 

braku modułu do wytwarzania paliwa RDF i zastosowaniu dodatkowej izolacji ściany 

budynku od strony zabudowy mieszkaniowej. Warianty alternatywne opisano w rozdziale 3.2 

niniejszego Aneksu. 

3.5.3.1. Etap realizacji 

Wariant I 

Emisja i oddziaływanie będą tożsame z przewidywanymi dla wariantu PPW opisanego 

w Raporcie. 

Wariant II  

Realizacja izolacji będzie przyczyną emisji związanej z wykonaniem prac budowlano 

montażowych: dostawą materiałów, oczyszczeniem elewacji, usunięciem okien 

i wypełnieniem otworów okiennych, montażem warstwy izolacyjnej. 

Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane będą pojazdy ciężarowe 

dostarczające materiał i odbierające odpady, maszyny, urządzenia do wykończenia 

i montażu, wkrętarki, urządzenia do przycinania itp.. 

Pojazdy, pracujący sprzęt budowlany i wykończeniowy stanowią źródła hałasu, 

o poziomie mocy akustycznej ok. 80 - 105 dB. 

Prace prowadzone będą na zewnątrz hali. 

Montaż linii bez modułu RDF będzie nieznacznie krótszy niż w przypadku wariantu 

PPW. 

3.5.3.2. Etap eksploatacji 

Źródłami dźwięku na terenie zakładu będzie tak jak w wariancie PPW : ruch pojazdów 

oraz emitory zlokalizowane wewnątrz istniejącego budynku, nie są planowane urządzenia - 

emitory zlokalizowane na zewnątrz budynku (grawitacyjna wentylacja hali). 

Źródłami hałasu będą: 

– dostawy odpadów i ich rozładunek, 

– transport wewnętrzny odpadów i frakcji wysortowanych, 



 19 

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

regranulat, 

– praca urządzeń w hali, 

– obsługa zakładu. 

Praca w zakładzie prowadzona będzie na 2 zmiany, w porze dnia oraz 1 zmianę 

w porze nocy. 

W symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku uwzględniono emitory oraz ekrany 

dźwięku na potrzeby symulacji zastąpione przez: 

� emitory liniowe „t” - ruch pojazdów ciężarowych, dostawczych, transport 

wewnętrzny, wózki widłowe, obsługa zakładu, 

� emitory kubaturowe „em1” – przedmiotowa hala, wewnątrz której zlokalizowane 

będą urządzenia i maszyny, 

� ekrany kubaturowe -„ek” – istniejące budynki sąsiednie, w tym budynki mieszkalne 

(ek6, ek7). 

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia założono, że równoważne poziomy dźwięku 

urządzeń wewnątrz budynków będą tożsame z sumaryczną mocą akustyczną oraz będą 

tożsame dla pory odniesienia dnia i nocy. 

W symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku uwzględniono emisję z urządzeń 

pracujących w hali (w maksymalnym możliwym technicznie wymiarze czasu pracy) oraz 

transport samochodowy (ruch pojazdów uwzględniając tym samym kumulację oddziaływań) 

i jednocześnie sytuację najniekorzystniejszą dla środowiska. 

Wariant I 

Zastosowanie urządzeń o mniejszej wydajności nie jest gwarantem ich mniejszych 

mocy akustycznych, stąd kierując się zasadą przezorności oraz jednocześnie z uwagi na 

konieczność przyjęcia do analizy sytuacji najbardziej niekorzystnej, przyjęto, że emisja od 

urządzeń w hali pozostanie bez zmian w stosunku do wariantu PPW. 

Z uwagi na mniejszą wydajność zakładu ograniczona będzie ilość surowców oraz 

produktów, jednakże mając na uwadze zasady analizy przeprowadzanej dla czasu 

odniesienia, 8 kolejno po sobie następujących godzin pory dnia oraz najniekorzystniejszej 

godziny pory nocy, ruch pojazdów w tych wymiarach czasów odniesienia pozostanie bez 

zmian w stosunku do wariantu PPW, tym samym emisja pozostanie bez zmian w stosunku do 

wariantu PPW. 

Parametry ekranów akustycznych są tożsame do wariantu PPW. 
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Wariant II  

Rezygnacja z modułu do produkcji RDF wiązała się będzie ze zmniejszeniem 

sumarycznej mocy akustycznej urządzeń stosowanych wewnątrz hali. 

Z uwagi na mniejszą wydajność zakładu, ograniczona będzie ilość surowców oraz 

produktów, jednakże mając na uwadze zasady analizy przeprowadzanej dla czasu 

odniesienia, 8 kolejno po sobie następujących godzin pory dnia oraz najniekorzystniejszej 

godziny pory nocy, ruch pojazdów w tych wymiarach czasów odniesienia pozostanie bez 

zmian w stosunku do wariantu PPW, tym samym emisja pozostanie bez zmian w stosunku do 

wariantu PPW. 

Parametry ekranów akustycznych są tożsame do wariantu PPW. 

Na potrzeby analizy, przyjęto maksymalny możliwy czas pracy urządzeń planowanych 

wewnątrz hali zarówno w porze odniesienia dnia, tj. 28800 s, jak i w porze odniesienia nocy 

tj. 3600 s, mając na uwadze powyższe, równoważny poziom dźwięku będzie tożsamy 

z poziomem mocy akustycznej. 

Izolacja ściany zachodniej spowoduje zmianę izolacyjności przegrody. 

Zgodnie z danym od Wnioskodawcy wewnątrz hali znajdować się będą urządzenia 

stanowiące źródło hałasu o parametrach podanych w poniższej tabeli. 

Źródło dźwięku LW [dB] Liczba szt. Źródło dźwięku LW [dB] Liczba szt. 

przenośniki I 93,0 6 prasa I 86,0 4 

przenośniki II 87,0 3 ładowacz II 102,0 1 

ładowacz I 102,0 1 prasa II 95,8 3 

rozrywarka do worków 84,0 1 przenośnik III 89,0 2 

rozdrabniarka 102,0 2 Sprężarkownia 86,0 1 

podajnik wznoszący 90,0 13 młyn wolnoobrotowy 104,5 1 

podajnik sortowniczy 78,0 5 Wirówka 90 4 

podajnik taśmowy 86,0 23 Wanna 87 2 

przesiewacz 88,0 3 prasa ślimakowa (ekstruder) 90 2 

separator balistyczny 88,0 4 przenośniki IV 70 2 

separator optyczny 93,0 2 Wytłaczarka 109,8 2 

separator elektromagnetyczny 87,0 1 układ pneumatyczny 70 2 

 

Sumaryczny poziom dźwięku urządzeń wewnątrz hali, który wynosić będzie 116,7 dB, 

zakładając ciągłą pracę emitorów równoważny poziom dźwięku, będzie tożsamy z poziomem 

mocy akustycznej. 
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Tabela 2 Parametry akustyczne emitora kubaturowego 

Emitor Ściana Wymiary [m]* A Lwew [dB] R [dB] 

pd 128,1 80,5 0,8 

zach 72,8 79,6 0,9 

pn 128,1 80,5 1,0 

wsch 72,8 79,6 0,8 

em1 - hala 

dach 10,0 

11335 

87,3 1,0 

* - wymiar w wierszu podpisanym dach przedstawia wysokości emitora 

A - Chłonność akustyczna pomieszczenia 

Lwew - Poziom dźwięku wewnętrznego 

R - izolacyjność akustyczna przegród 

3.5.4. Emisja odpadów 

3.5.4.1. Etap realizacji 

Emisja odpadów na etapie realizacji wariantów alternatywnych, będzie tożsama 

z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę, który został opisany w Raporcie 

o oddziaływaniu na środowisko w rozdziale 3.3. 

Sposób postępowania z przetwarzanymi i wytworzonymi odpadami, będzie tożsame 

jak w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę i zostało opisane w Raporcie 

o oddziaływaniu na środowiska oraz w Aneksie nr 2 do Raportu.  

3.5.4.2. Etap eksploatacji 

W niniejszym rozdziale przedstawiono różnice w ilościach i rodzajach przetwarzanych 

i wytwarzanych odpadów, pomiędzy realizacją wariantów alternatywnych, opisanych 

w rozdziale 3.3.  

Wariant I  

Realizacja wariantu I będzie wiązać się ze zmniejszeniem ilości przetwarzanych 

i wytwarzanych odpadów o 20 %, w porównaniu do wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę. Wówczas wydajność instalacji do segregacji odpadów będzie wynosiła 

30 400 Mg/rok, natomiast instalacja do regranulacji odpadów z folii, będzie posiadała 

wydajność 14 400 Mg/rok. Realizacja wariantu I spowoduje proporcjonalne zmniejszenie 

ilości przetwarzanych i wytwarzanych odpadów w zakładzie, co przełoży się na zmniejszoną 

masę magazynowanych w jednym czasie na terenie zakładu.  

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku 

eksploatacji zakładu przetwarzania odpadów w wariancie I. 
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Tabela 3 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji zakładu (wariant I) 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Masa  

odpadów 
[Mg/rok] 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,28 

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 0,44 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 0,08 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 
160209 do 160212 0,01 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
0,16 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) (osady z mycia) 
16,00 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 3,60 

Tabela 4 Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów, jakie będą kierowane na instalację do segregacji odpadów 

i produkcji paliwa alternatywnego – proces odzysku R 12 (wariant I) 

Kod Odpadu Rodzaj Odpadu Mg/rok 

02 01 04  Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

ex 19 12 04 Tworzywa sztuczne 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

30 400 

Tabela 5 Rodzaje i ilości odpadów, jakie będą wytwarzane w wyniku procesu odzysku R 12 na instalacji do 

segregacji odpadów i produkcji paliwa alternatywnego (wariant I) 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 9600 

19 12 01 Papier i tektura 6400 

19 12 02 Metale żelazne 400 

19 12 03 Metale nieżelazne 
400 

ex 19 12 04 Tworzywa sztuczne (PET) 3200 

ex 19 12 04 Folia przeznaczona do regranulacji 14400 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 200 
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Tabela 6 Rodzaje i ilości odpadów, jakie będą wytwarzane w wyniku procesu odzysku R3 – instalacja do 

regranulacji (wariant I). 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok 

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

3 600 

 

Wariant II  

Drugim wariantem alternatywnym jest realizacja w istniejącej hali instalacji do 

segregacji odpadów o wydajności 38 000 Mg/rok, instalacji do regranulacji z folii 

o wydajności 18 000 Mg/rok bez realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF. 

W związku z brakiem instalacji do produkcji paliwa RDF, w przypadku realizacji 

wariantu II w porównaniu do wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę zmianie ulegną 

rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania na linii do segregacji 

odpadów w procesie odzyski R 12.  

Na instalacji nie będą wytwarzane odpady palne (paliwo alternatywne), natomiast 

będą wytwarzane odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje 

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19 12 11 – pre RDF. 

Tabela 7 Rodzaje i ilości odpadów jakie będą wytwarzane w wyniku procesu odzysku R 12 na instalacji do 

segregacji odpadów i produkcji paliwa alternatywnego w przypadku realizacji wariantu II 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok 

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

12 000 

19 12 01 Papier i tektura 8 000 

19 12 02 Metale żelazne 500 

19 12 03 Metale nieżelazne 500 

ex 19 12 04 Tworzywa sztuczne (PET) 4 000 

ex 19 12 04 Folia przeznaczona do regranulacji 18 000 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11 – inne zmieszane odpady wytworzone w wyniku 
segregacji nienadające się do przetwarzania na.  

250 

 

W przypadku realizacji wariantu II rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku 

eksploatacji zakładu, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania, a także 

rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku produkcji regranulatu pozostają bez zmian.  
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4. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na 

środowisko 

W niniejszym rozdziale przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko 

poszczególnych wariantów I i II na środowisko. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

został oceniony w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko.  

4.1. Ludzie i dobra materialne 

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Grygowej znajdują się 

w odległości ok. 80 m w kierunku zachodnim od granicy działki przedsięwzięcia.  

Przeprowadzona analiza oddziaływania zakładu na klimat akustyczny analizowanych 

wariantów, wykazała zachowanie wartości wskazanych prawem jako dopuszczalne 

w punktach obserwacyjnych przy budynkach mieszkalnych. Do określenia wpływu zakładu 

przetwarzania odpadów opakowaniowych na klimat akustyczny, uwzględniono najbardziej 

niekorzystną sytuację – prace wszystkich urządzeń hałasujących oraz maksymalny ruch 

samochodowy. 

W zakresie oddziaływania na powietrze zarówno wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę jak i warianty alternatywne nie będą znacząco oddziaływać na powietrze i na 

klimat zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, jednak wariant alternatywny I, spowoduje 

zmniejszoną względem wariantu Wnioskodawcy emisję substancji: pył PM2,5, pył PM10, 

węglowodory alifatyczne, formaldehyd, akroleina, acetaldehyd, butan-2-on, aceton. 

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na ludzi i dobra 

materialne w trakcie realizacji wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz 

wariantów alternatywnych.  

4.2. Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Na terenie przedsięwzięcia występują drzewa: jodła pospolita, świerk pospolity, 

modrzew japoński, żywotnik olbrzymi. Wśród zwierząt zaobserwowano szpaki i kawki.  

Tereny zielone znajdą się w postaci niewielkich obszarów, występuje tam pokrzywa, 

krwawnik pospolity, stokrotka pospolita, koniczyna łąkowa, mniszek pospolity, nawłoć 

kanadyjska, babka lancetowata.  

W celu dostosowania istniejącej hali we wszystkich analizowanych wariantach na 

potrzeby przedsięwzięcia na etapie realizacji, zostanie usuniętych 9 żywotników olbrzymich. 
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Wycinka drzew będzie odbywała się poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października 

do końca lutego.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w istniejącej hali w obrębie terenu 

przemysłowego. W związku z tym, że teren jest znacznie zmieniony antropogenicznie, 

realizacja wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz proponowanych wariantów 

alternatywnych nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko.  
 

4.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wariant I  

Sposób poboru wody oraz postępowania ze ściekami w wariantach alternatywnych 

będzie tożsamy z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę. 

Z uwagi na przyjęcie instalacji o niższej wydajności, obniżeniu ulegnie ilość 

pobieranych na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia wód oraz odprowadzanych ścieków. 

Realizacja wariantu I nie będzie wiązała się ze zmianą lokalizacji planowanego 

przedsięwzięcia. Tym samym położenie względem jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych pozostaje bez zmian.  

Eksploatacja przedsięwzięcia nie łączy się również z wykorzystaniem wód 

powierzchniowych bądź wpływem na ich stan, w tym z pogorszeniem elementów 

biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych oraz stanu chemicznego. 

Wariant II 

Oddziaływanie II wariantu alternatywnego, będzie tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę i przedstawionym w Raporcie. 

Porównanie oddziaływania wariantów 

W przypadku analizowanych wariantów oddziaływania w zakresie wpływu na wody 

powierzchniowe i podziemne będą zbliżone. Wariant nr I będzie wiązał się ze zmniejszoną 

ilością pobieranej wody i odprowadzanych ścieków względem wariantu proponowanego 

przez Wnioskodawcę. 

Mając na uwadze powyższe oraz skalę przedsięwzięcia, jego charakter, nie przewiduje 

się znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia zrealizowanego w opisanych wariantach na 

wody podziemne i powierzchniowe. Planowane przedsięwzięcie nie będzie również 

utrudniało osiągnięcia celów środowiskowych, określonych dla jednolitych części wód 

podziemnych i powierzchniowych. 
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4.4. Powietrze 

Wariat I 

W ramach wariantu I ilość przetwarzanych odpadów będzie mniejsza o 20 %, niż 

w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę. 

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń w powietrzu 

[Smm] i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] określono przy pomocy 

programu EK100W wersja 5.1, który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia 

powietrza, zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w 

powietrzu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Kryterium oceny dla analizowanego terenu stanowią wartości dopuszczalne, 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), 

określone zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza, określono na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87.), przyjmując dane 

do obliczeń jak w wariancie opisanym w Raporcie.  

Wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

atmosferycznego z planowanego przedsięwzięcia w I wariancie alternatywnym przedstawia 

załącznik nr 1.1.  

Mapy sytuacyjne z lokalizacją emitorów, które zawierają rozkład stężeń godzinowych 

i rocznych dla pyłu PM10 stanowią załączniki nr 1.2 – 1.3. 

Analiza oddziaływania na powietrze wykazała zgodność z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U., 

poz. 1031). 

Analogicznie do wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę, nie jest możliwe 

spełnienie warunku dla stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 a uzyskane wyniki wskazują na 
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przekroczenia w zakresie tej frakcji. Przyczyną tego jest aktualny stan jakości powietrza na 

terenie miasta Lublin, który wykazuje przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 

określone do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. Przy czym obliczona maksymalna emisja 

roczna dla wariantów alternatywnych, poza terenem planowanego przedsięwzięcia wynosi 

4,22995 µg/m³. 

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń komputerowych dla analizowanych 

wariantów wykazano, że nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych 

dla substancji emitowanych z planowanego przedsięwzięcia poza jego terenem (za 

wyjątkiem opisanego pyłu PM 2,5). Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie 

przekroczony na obszarach sąsiednich. 

W związku z powyższym, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu 

wynikającego z funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 

atmosferycznego. 

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 również analizę potencjalnej 

uciążliwości odorowej wariantu alternatywnego.  

Jako źródło uciążliwości zapachowej przyjęto proces regranulacji i wytłaczania.  

Tabela 8 Porównanie maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny poza terenem przedsięwzięcia 

z progami wyczuwalności 

Max. stężenie godz. [mg/m
3
] 

poza terenem 
Substancja 
odorowa 

I wariant alternatywny 

Wyczuwalność 
węchowa [mg/m

3
] 

Najwyższe 
dopuszczalne stężenie 

(NDS) [mg/m
3
] 

Zapach 

aceton 0,0056 31,40 600 Eteryczny 

aldehyd 
octowy 

0,000242 0,002 - 
ostry, 

owocowy 

 

Na podstawie powyższych wyników stwierdzono, że poza terenem planowanego 

przedsięwzięcia nie powinny występować odory o wartościach przekraczających próg 

wyczuwalności.  
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Wariant II 

Oddziaływanie II wariantu alternatywnego na powietrze, będzie tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę i przedstawionym w Raporcie i aneksach. 

Porównanie oddziaływania wariantów  

Wariant alternatywny I spowoduje niższą względem wariantu Wnioskodawcy i 

wariantu II, emisję substancji odprowadzanych w wyniku procesów wytłaczania na linii do 

regranulacji: pył PM2,5, pył PM10, węglowodory alifatyczne, formaldehyd, akroleina, 

acetaldehyd, butan-2-on, aceton. 

Z uwagi na przyjęcie takich samych parametrów ogrzewania i ruchu pojazdów po 

analizowanym terenie, oddziaływania w tym zakresie pozostaną bez zmian. 

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu w poszczególnych 

wariantach realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 9 Porównanie maksymalnych wartości imisji poza terenem przedsięwzięcia  

Stężenie maksymalne dla 1 godz. [µg/m³] Stężenie średnioroczne [µg/m³] 

Substancja 
I wariant 

alternatywny 

wariant 
proponowany przez 

Wnioskodawcę, 
wariant II 

I wariant 
alternatywny 

wariant 
proponowany przez 

Wnioskodawcę, 
wariant II 

pył ogólny 75,82626 79,65668 4,22995 4,44348 

pył zaw. PM2,5 75,82626 79,65668 4,22995 4,44348 

acetaldehyd 0,24225 0,30189 0,01350 0,01683 

aceton 5,64451 7,05517 0,31466 0,39330 

akroleina 0,02236 0,02795 0,00125 0,00156 

butan-2-on 0,10808 0,13417 0,00603 0,00748 

formaldehyd 0,61446 0,77335 0,03428 0,04311 

pył zaw. PM10 75,82626 79,65668 4,22995 4,44348 

w.alif.do C12 78,39144 97,98977 4,37001 5,46253 

Analiza oddziaływania na powietrze dla wszystkich wariantów wykazała zgodność 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U., poz. 1031). 

W żadnym z wariantów nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub 

dopuszczalnych dla substancji emitowanych z planowanego przedsięwzięcia poza jego 
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terenem (za wyjątkiem opisanego pyłu PM 2,5 we wszystkich wariantach). Ponadto 

stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich. 

Porównanie emisji substancji odorowych powstających w wyniku regranulacji 

w poszczególnych wariantach przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Porównanie maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny poza terenem przedsięwzięcia 

z progami wyczuwalności 

Max. stężenie godz. [mg/m
3
] poza terenem 

Substancja 
odorowa I  wariant 

alternatywny 
wariant proponowany 
przez Wnioskodawcę 

Wyczuwalność 
węchowa 
[mg/m

3
] 

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenie (NDS) 
[mg/m

3
] 

Zapach 

aceton 0,0056 0,00706 31,40 600 eteryczny 

aldehyd 
octowy 

0,000242 0,000302 0,002 - 
ostry, 

owocowy 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja substancji 

odorowych będzie niższa w wariancie I. Porównując wszystkie warianty, stwierdzono, że 

poza terenem planowanego przedsięwzięcia w każdym z wariantów nie wystąpią odory 

o wartościach przekraczających próg wyczuwalności. 

4.5. Oddziaływanie analizowanych wariantów na klimat, w tym emisje gazów 

cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do 

zmian klimatu 

Wariant I 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło źródło emisji gazów cieplarnianych i ich 

prekursorów, pochodzących ze spalania paliw przez urządzenia grzewcze, przetwarzania 

mechanicznego odpadów, linii do regranulacji odpadów oraz ruchu pojazdów spalinowych. 

Emisję gazów cieplarnianych z wariantu alternatywnego przedsięwzięcia odniesioną 

do roku, przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 11 Emisja gazów cieplarnianych z terenu planowanego przedsięwzięcia 

Emisja roczna [Mg/rok] 
Typ substancji Substancja 

I wariant alternatywny 

CO2 287,1890 

CH4 2,1856 gazy cieplarniane 
N2O 0,4374 

Suma: 289,8120 

NO2 0,2815 

CO 0,0917 

prekursory gazów cieplarnianych 

SO2 0,0114 
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Emisja roczna [Mg/rok] 
Typ substancji Substancja 

I wariant alternatywny 

 NMLZO 2,7336 

Suma: 3,1182 
 

Charakterystyka oraz rodzaj oddziaływań inwestycji na klimat pozostaje tożsamy 

z wariantem przedstawionym w Raporcie.  

Wrażliwość planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz ocena jego 

przystosowania do zmian klimatu, również są tożsame z wariantem proponowanym przez 

Wnioskodawcę. 

W związku z powyższym przedsięwzięcie, będzie odporne na zmiany klimatu oraz nie 

wymaga dalszej adaptacji. 

Wariant II 

Oddziaływanie II wariantu alternatywnego na klimat będzie tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę i przedstawionym w Raporcie. 

Porównanie oddziaływania wariantów  

Z uwagi na zmniejszenie wydajności Zakładu o 20 % w wariancie I, obliczona emisja 

gazów cieplarnianych w tych wariantach jest niższa niż w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę. 

Porównanie emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów w poszczególnych 

wariantach przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12 Emisja gazów cieplarnianych z terenu planowanego przedsięwzięcia 

Emisja roczna [Mg/rok] 
Typ substancji Substancja 

I wariant alternatywny 
wariant proponowany 
przez Wnioskodawcę 

CO2 287,1890 287,1890 

CH4 2,1856 2,1856 gazy cieplarniane 
N2O 0,4374 0,4374 

Suma: 289,8120 289,8120 

NO2 0,2815 0,2815 

CO 0,0917 0,0917 

SO2 0,0114 0,0114 

prekursory gazów 
cieplarnianych 

NMLZO 2,7336 3,4169 

Suma: 3,1182 3,8015 

 

Stwierdzono, że w przypadku wszystkich wariantów przedsięwzięcie będzie odporne 

na zmiany klimatu oraz nie będzie wymagać dalszej adaptacji.  
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Mając na uwadze powyższe, zarówno wariant proponowany przez Wnioskodawcę jak 

i warianty alternatywne nie będą znacząco oddziaływać na klimat zarówno w skali lokalnej, 

jak i globalnej, jednak wariant I jest korzystniejszy ze względu na zmniejszoną emisję gazów 

cieplarnianych.  

4.6. Oddziaływanie analizowanych wariantów na klimat akustyczny 

Na potrzeby opracowania za pomocą programu SON2 pracującego na algorytmie 

zgodnym z normą PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”, przeprowadzono symulację 

rozprzestrzeniania się dźwięku oraz analizę poziomu dźwięku w punktach obserwacyjnych. 

Obiekty i teren chroniony akustycznie przedstawiono w rozdziale „Opis uwarunkowań 

akustycznych, usytuowanie względem terenów chronionych przed hałasem” Raportu. Punkty 

obserwacyjne ulokowano zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz.1542). 

Z uwagi na specyfikę terenu, w sąsiedztwie nie występują tereny chronione 

akustycznie, przy czym w odległości ok. 80 m na zachód za innym zakładem, na terenie 

oznaczonym w mpzp jako tereny o takim samym przeznaczeniu jak teren przedsięwzięcia 

(IVA3P) znajdują się dwukondygnacyjne budynki wielorodzinne, będące obiektami 

chronionymi akustycznie. Najbliższa zabudowa jednorodzinna znajduje się wzdłuż ul. Macieja 

Rataja w odległości ok. 530 m na południowy - wschód od przedsięwzięcia. 

Na potrzeby analizy przy najbliższych obiektach mieszkalnych, ulokowano punkty 

obserwacyjne P1, P2 w świetle okien, na wysokości 1,5 m oraz 4,5 m npt. i przeprowadzono 

symulację poziomu dźwięku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu to: 50 dB 

dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy, natomiast dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocy. 

W tabeli 17 oraz na załączniku nr 2.1 przedstawiono wyniki w punktach 

obserwacyjnych, natomiast graficznie rozkład izofon przedstawiono na załączniku nr 2.2. 
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4.6.1. Wariant I 

Mając na uwadze, że emisja od urządzeń w hali oraz z transportu (w wymiarze 

odniesienia) pozostanie bez zmian oraz parametry ekranów akustycznych są tożsame do 

wariantu PPW, oddziaływanie wariantu I przewidywane jest jako tożsame dla wariantu PPW. 

4.6.2. Wariant II  

Parametry punktów obserwacyjnych łącznie z wynikami symulacji przedstawiono 

poniżej, w postaci tabelarycznej. 

Tabela 13 Charakterystyka punktów obserwacyjnych i pochodnych wraz z wynikami symulacji Wariant II 

LAeq [dB] Wartość dopuszczalna Punkty 
obserwacji 

x [m] y [m] z [m] 
pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy 

P1 -70,5 96,6 1,5 30,5 30,6 55 45 

P2 -39,1 207,4 1,5 37,1 37,2 55 45 

P1 -70,5 96,6 4,5 33,6 33,6 55 45 

P2 -39,1 207,4 4,5 38,0 38,0 55 45 

 

Z przeprowadzonej symulacji wynikło, że wartości poziomu dźwięku w punktach 

obserwacyjnych w porze odniesienia dnia i nocy nie przekraczają wartości dopuszczalnych, 

a izofony odpowiadające wartościom dopuszczalnym hałasu zarówno dla pory odniesienia 

dnia jak i nocy, nie występują przy obiektach podlegających ochronie akustycznej, ani na 

terenach podlegających ochronie akustycznej - tereny podlegające ochronie występują poza 

zasięgiem izofon o wartościach dopuszczalnych. 

Z przeprowadzonej analizy wynikło, że największa wartość występuje w punkcie 

(120,90,1.5) i wynosi 55,5 dB w porze odniesienia dnia, 55,6 dB w porze odniesienia nocy. 

Przedstawienia graficznego imisji hałasu, dokonano przy pomocy programu AutoCad - 

opracowując załącznik nr 2.2, przedstawiający rozkład przestrzenny izofon dla nocy - wyższe 

wartości w punktach obserwacyjnych, na podstawie obliczeń imisji przeprowadzonych przez 

program SON2, w siatce punktów 10×10 m dla obszaru od (-120,-120) do (380, 300) oraz za 

pomocą programu Mapy generującego graficzne przedstawienie wyników obliczeń 

przeprowadzonych w programie SON2. 

Zgodnie z wynikami symulacji przedstawionymi graficznie na załączniku nr 2.2 wynika, 

że izofona 50 dB odpowiadająca najbardziej restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla 

pory odniesienia dnia, zamyka się w odległości do 15 m od terenu przedsięwzięcia. Izofona 
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40 dB, odpowiadająca najbardziej restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla pory 

odniesienia nocy, zamyka się w odległości do 160 m (w kierunku wschodnim) od terenu 

przedsięwzięcia, jednocześnie do 115 m w kierunku zabudowy jednorodzinnej (na południe), 

na terenach niepodlegających ochronie akustycznej. 

Mając na uwadze powyższe, na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że 

przedsięwzięcie nie będzie przyczyną oddziaływań na tereny podlegające ochronie 

akustycznej wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, tj.: 

– „A” uzdrowiska, 

– szpitali poza miastem, 

– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

– zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

– domów opieki społecznej, 

– szpitali w miastach, 

– zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

– zabudowy zagrodowej, 

– rekreacyjno-wypoczynkowe, 

– mieszkaniowo-usługowe, 

– strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Porównanie oddziaływania na klimat akustyczny analizowanych wariantów 

Czas realizacji przedsięwzięcia w wariancie II będzie dłuższy niż w wariancie PPW oraz 

wariancie I. 

Parametry punktów obserwacyjnych łącznie z wynikami symulacji dla analizowanych 

wariantów przedstawiono poniżej, w postaci tabelarycznej. 

Tabela 14 Wyniki symulacji w punktach obserwacyjnych 

LAeq [dB] 
wariant PPW oraz 

wariant I 

LAeq [dB] 
wariant II 

Wartość 
dopuszczalna Punkty 

obserwacji 
z [m] 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

P1 1,5 32,0 32,0 30,5 30,6 55 45 

P2 1,5 38,8 38,8 37,1 37,2 55 45 

P1 4,5 35,1 35,2 33,6 33,6 55 45 

P2 4,5 39,7 39,7 38,0 38,0 55 45 
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Porównanie wariantów wariant proponowany przez Wnioskodawcę i wariant I 

Zgodnie z wynikami symulacji wynika, że izofona 50 dB, odpowiadająca najbardziej 

restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla pory odniesienia dnia, zamyka się 

w odległości do 27 m od terenu przedsięwzięcia. Izofona 40 dB, odpowiadająca najbardziej 

restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla pory odniesienia nocy, zamyka się 

w odległości do 200 m od granicy przedsięwzięcia (w kierunku wschodnim), jednocześnie 

ok. 140 m w kierunku zabudowy jednorodzinnej (znajdującej się na południe), na terenach 

niepodlegających ochronie akustycznej. 

Izofona 55 dB, odpowiadająca wartościom dopuszczalnym dla pory odniesienia dnia 

dla zabudowy wielorodzinnej, zamyka się na terenie przedsięwzięcia, ok. 80 m od zabudowy 

wielorodzinnej. Izofona 45 dB, odpowiadająca wartościom dopuszczalnym dla pory 

odniesienia nocy dla zabudowy wielorodzinnej, zamyka się w odległości do 80 m od terenu 

przedsięwzięcia (w kierunku wschodnim), jednocześnie w odległości ok. 43 m (w kierunku 

zachodnim) tj. w kierunku zabudowy wielorodzinnej, na terenach niepodlegających ochronie 

akustycznej. 

Graficzny rozkład izofon przedstawiono na rysunku nr 1. 
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Rysunek 1 Rozkład izofon Wariantu Proponowanego przez Wnioskodawcę i Wariantu I 

Wariant II  

Zgodnie z wynikami symulacji wynika, że izofona 50 dB odpowiadająca najbardziej 

restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla pory odniesienia dnia, zamyka się 

w odległości do 15 m od terenu przedsięwzięcia, natomiast izofona 40 dB odpowiadająca 

najbardziej restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla pory odniesienia nocy, zamyka 

się w odległości do 160 m w kierunku wschodnim od przedsięwzięcia, ok. 115 m kierunku 

zabudowy jednorodzinnej - ma południe, na terenach niepodlegających ochronie 

akustycznej. 

Izofona 55 dB, odpowiadająca wartościom dopuszczalnym dla pory odniesienia dnia 

dla zabudowy wielorodzinnej, zamyka się na terenie przedsięwzięcia ok. 110 m od zabudowy 

wielorodzinnej na terenach niepodlegających ochronie akustycznej. Izofona 45 dB, 

odpowiadająca wartościom dopuszczalnym dla pory odniesienia nocy dla zabudowy 

wielorodzinnej, zamyka się w odległości do 60 m od terenu przedsięwzięcia, na terenach 

niepodlegających ochronie akustycznej. 
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Rysunek 2 Rozkład izofon Wariantu II 

4.7. Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

Instalacja do przetwarzania odpadów, będzie znajdowała się na utwardzonej 

powierzchni. Ruch pojazdów będzie odbywał się także po terenach utwardzonych.  

Podczas realizacji wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz racjonalnych 

wariantów alternatywnych, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, będzie prowadzone 

wewnątrz hali, na utwardzonej powierzchni, natomiast transport odpadów będzie odbywał 

się w sposób zabezpieczający przed ich wypadaniem.  

Teren przedsięwzięcia jest terenem płaskim, w związku z tym nie przewiduje się 

wystąpienia ruchów masowych ziemi.  

Ze względu na stosowane zabezpieczenia we wszystkich analizowanych wariantach, 

nie stwierdza się znaczących oddziaływań na powierzchnię ziemi, a także wystąpienia 

ruchów masowych.  
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4.8. Krajobraz 

Instalacja do przetwarzania odpadów oraz miejsca magazynowania, będą znajdować 

w zamkniętej hali. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zabezpieczający przed 

ich wypadaniem. Na etapie realizacji, elewacja hali będzie odnowiona.  

Warianty analizowanego przedsięwzięcia dotyczą różnic technologicznych, w każdym 

z nich elewacja hali będzie odnowiona, w związku z tym nie stwierdza się znaczących 

oddziaływań - wręcz przeciwnie odnowienie elewacji wpłynie korzystnie na krajobraz. 

4.9. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków 

Mając na uwadze lokalizację planowanego przedsięwzięcia, względem najbliższych 

zabytków oraz biorąc pod uwagę zakres potencjalnego oddziaływania realizacji 

przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że nie wystąpią znaczące oddziaływania na najbliższe 

zabytki i krajobraz kulturowy we wszystkich wariantach. 

4.10. Oddziaływanie transgraniczne analizowanych wariantów 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 73 km w kierunku 

wschodnim od najbliższej granicy Państwa (Polski z Ukrainą). 

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 wszystkich wariantów. 

4.11.  Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenach przemysłowych poza 

obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 

2000. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przerwania ciągłości korytarzy 

ekologicznych, znajdujących się pomiędzy obszarami chronionymi. 

We wszystkich analizowanych wariantach, nie stwierdza się znaczących oddziaływań 

na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 



 38 

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość 

łączących je korytarzy ekologicznych na etapie realizacji i eksploatacji. 

4.12. Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Oddziaływanie na etapie likwidacji, będzie zbliżone do oddziaływania na etapie 

realizacji przedsięwzięcia. Likwidacja będzie wiązała się ze z demontażem i ze sprzedażą 

instalacji do przetwarzania odpadów oraz demontażem budynku.  

Prace rozbiórkowe będą związane ze zwiększoną emisją hałasu, zanieczyszczeń do 

powietrza (głównie pyłów) oraz odpadów. 

Wszystkie analizowane warianty będą mieć tożsame oddziaływanie na środowisko 

związane z etapem likwidacji.   

4.13. Oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej 

i budowlanej 

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., poz. 138 z późn. zm.), stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Katastrofa naturalna oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego 

skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska. 

Zgodnie z art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018, 

poz. 1202) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W przypadku katastrofy budowlanej, wystąpi emisja hałasu, a następnie emisja 

zanieczyszczeń do powietrza (pyłów)  oraz emisja odpadów związana z demontażem hali.  

Awarią możliwą do wystąpienia jest pożar, który byłby zagrożeniem dla sąsiednich 

budynków ze względu na pokrycie dachu z papy. W wyniku pożaru wystąpiłoby znaczące 

oddziaływanie na powietrze, gdyż pożar powoduję emisję związków: CO, CO2 , SOx,NOx, 
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lotne związki organiczne, całkowity węgiel organiczny, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, dioksyny, furany, pyły, w tym metale ciężkie. 

Wnioskodawca w celu zabezpieczenia instalacji przed pożarem będzie stosował 

szereg rozwiązań: 

– dla zakładu zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2019 roku, poz 701 t.j.) zostanie 

opracowany operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony 

przeciwpożarowej dla instalacji i miejsc magazynowania odpadów. Operat 

przeciwpożarowy zostanie wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, a następnie zaopiniowany przez miejskiego komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej. Zakład zostanie uruchomiony po przeprowadzeniu przez 

komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji i miejsc 

magazynowania odpadów,  

– w zakładzie będzie zainstalowany całodobowy monitoring wizyjny, zarówno 

wewnątrz hali jak i na zewnątrz obejmujący teren do którego Wnioskodawca posiada 

tytuł prawny, 

– hala w stanie istniejącym wyposażona jest w system ochrony przeciwpożarowej 

(czujniki dymu i zraszacze),  

– przedsięwzięcie wyposażone jest w system hydrantów przeciwpożarowych,  

– hala wyposażona będzie w urządzenia gaśnicze pianowe,  

– hala regularnie sprawdzana jest pod kątem bezpieczeństwa pożarowego poprzez 

terminowe przeglądy i konserwację urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz 

poprzez przeglądy i naprawy instalacji użytkowych w budynku.  

Wszystkie analizowane warianty będą mieć tożsame oddziaływanie na środowisko 

w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej oraz w przypadku pożaru 
 

4.14.  Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac, należy stwierdzić, że oddziaływanie 

przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska ograniczy się do 

terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. 

Przy prawidłowej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały 

ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu oraz nie będą miały miejsca 

znaczące oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe oraz na powierzchnię ziemi. 
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Nie przewiduje się wzajemnych oddziaływań pomiędzy poszczególnymi elementami 

w trakcie realizacji wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę i wariantów 

alternatywnych.  

5. Porównanie analizowanych wariantów na środowisko  

W niniejszym rozdziale przedstawiono tabelaryczne porównanie oddziaływania 

poszczególnych wariantów na środowisko. 

Tabela 15 Porównanie analizowanych wariantów 

Elementy przyrodnicze 
Wariant proponowany 
przez Wnioskodawcę 

Wariant I Wariant II 

Ludzie, dobra 

materialne 
Stałe, neutralne. 

Stałe, neutralne Stałe, neutralne 

Rośliny, zwierzęta, 

grzyby i siedliska 

przyrodnicze 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Woda 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem, zmniejszenie 

wydajności powoduje 

mniejszy pobór wody i 

emisję ścieków 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Powietrze  

Stałe, ograniczone do 

terenu przedsięwzięcia, 

zbliżone z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne. 

Zmniejszona względem 

wariantu Wnioskodawcy 

emisja substancji: pył PM2,5, 

pył PM10, węglowodory 

alifatyczne, formaldehyd, 

akroleina, acetaldehyd, 

butan-2-on, aceton 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Klimat 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne,. 

Zmniejszona emisja gazów 

cieplarnianych. 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Klimat akustyczny 
Stałe, ograniczone do 

terenu Zakładu  

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę. Niższy 

poziom dźwięku na terenie 

przedsięwzięcia  i na 

terenach sąsiednich 

Powierzchnia ziemi, z 

uwzględnieniem 

ruchów masowych 

ziemi, i krajobraz 

Stałe, ograniczone do 

terenu przedsięwzięcia, 

zbliżone z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 
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Elementy przyrodnicze 
Wariant proponowany 
przez Wnioskodawcę 

Wariant I Wariant II 

Zabytki i krajobraz 

kulturowy, objęte 

istniejącą 

dokumentacją, 

w szczególności 

rejestrem lub 

ewidencją zabytków 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Formy ochrony 

przyrody* 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem 

alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę 

Wystąpienie poważnej 

awarii przemysłowej i 

katastrofy naturalnej i 

budowlanej 

W zakładzie nie będą 

stosowane substancje 

decydujące o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o 

zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii 

przemysłowej.  

W przypadku pożaru 

możliwość wystąpienia 

znaczącego 

oddziaływania na 

powietrze i ludzi. 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę. 

W przypadku pożaru 

możliwość wystąpienia 

znaczącego oddziaływania 

na powietrze i ludzi. 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem proponowanym 

przez Wnioskodawcę. 

W przypadku pożaru 

możliwość wystąpienia 

znaczącego oddziaływania 

na powietrze i ludzi. 

6. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, o których mowa 

w pkt. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko 

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia realizowanego w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz 

wariantów I i II na poszczególne komponenty środowiska w tym na . 

– ludzi i dobra materialne 

– rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

– wody powierzchniowe i podziemne 

– powietrze 

– na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 

widzenia dostosowania do zmian klimatu 

– Oddziaływanie analizowanych wariantów na klimat akustyczny 

– Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 
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– Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków 

– Oddziaływanie transgraniczne analizowanych wariantów 

– Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 

Oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej we wszystkich 

wariantach będzie znaczące w szczególności na ludzi i na powietrze.  

Żaden z rozpatrywanych wariantów nie przekroczy norm jakości środowiska, w 

zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak i emisji hałasu.  

Realizacja wariantu  I przyczyni się do: 

− zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  

− zmniejszenia ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, 

− zmniejszenia ilości magazynowanych w jednym czasie odpadów w zasobni zbiorczej. 

Wariant II poprzez wyeliminowanie urządzeń hałasujących oraz izolację akustyczną 

hali spowoduje zmniejszenie emisji hałasu z zakładu oraz zmianę rodzaju wytwarzanych 

odpadów w wyniku procesu przetwarzania.  

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę przyczyni się do większej ilości 

przetwarzanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, co przyniesie większe 

korzyści dla środowiska w skali marko. Tworzywa sztuczne są nierozkładalnymi odpadami, 

które stanowią w duże obciążenie środowiska naturalnego 

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę 

przyczyni się do osiągnięcia w regionie i w województwie lubelskim wyższych poziomów 

recyklingu w latach kolejnych, ponadto zwiększy konkurencję wśród instalacji 

przetwarzających surowce wtórne, co wpłynie pozytywnie na koszty ponoszone przez 

mieszkańców i przedsiębiorców, w związku z segregacją odpadów.  

Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w wytyczne Ministerstwa Środowiska oraz 

Rady Ministrów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka o obiegu 

zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały 

oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, 

a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.  
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7. Określić działania minimalizujące emisję odorów 

Sprawa udziału odpadów organicznych w zebranych selektywnie 

Głównym powodem występowania dużej uciążliwości zapachowej (odory) w 

instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych jest udział w strumieniu tych odpadów 

frakcji biorozkładalnej. Duże oddziaływania związane z odorami występują w instalacjach 

składowania odpadów komunalnych, mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), 

kompostowniach, oraz spalarniach odpadów. Projektowana instalacja recyklingu tworzyw 

sztucznych nie należy do żadnej z wymienionych i w swoim założeniu nie będzie przetwarzała 

odpadów zawierających podatną na szybki rozkład materię organiczną. Wsadem 

materiałowym do instalacji regranulacji folii będą tylko wysegregowane odpady tworzyw 

sztucznych z innych zakładów przetwarzania odpadów oraz selektywnie zebrane odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych od podmiotów gospodarczych. Spowoduje to, że masa 

zanieczyszczeń w tym organicznych będzie minimalna.  

Najnowsze badania dotyczące udziału zanieczyszczeń frakcji organicznej w odpadach 

selektywnie zbieranych wskazują na ich minimalne występowanie. Badania zostały 

przeprowadzone w latach 2016-2017 i dotyczyły odpadów selektywnie zbieranych „u 

źródła”. Wykonano roczną analizę struktury odpadów zbieranych selektywnie do żółtego 

worka na tworzywa sztuczne, ze szczególnym uwzględnieniem udziału innych zanieczyszczeń 

w worku. 

Badania przeprowadzono w firmie MIKI Recykling Sp. z o.o. z Krakowa w okresie od 

listopada 2016 do października 2017r. Analizowane odpady zostały zebrane z obszarów 

wiejskich (trzy gminy wiejskie). Z badań tych wynika, że frakcja organiczna stanowiła średnio 

tylko 0,4 % całkowitej masy zebranych selektywnie odpadów. Warto dodać, że badania był 

prowadzone w okresie, w którym nacisk na selektywną zbiórkę odpadów był mniejszy niż 

obecnie. W załączeniu publikacja na ten temat.  

Sprawa związków odorowych na instalacji 

Związki odorotwórcze powstają tylko w tych miejscach gdzie mamy do czynienia z 

rozkładem materii organicznej, która może spowodować w niesprzyjających okolicznościach 

wydzielanie uciążliwych zapachów. Będzie to emisja niezorganizowana i bardzo trudna do 

oszacowania. Do tych niesprzyjających czynników należy zaliczyć: 

– kilkudniowe magazynowanie odpadów w zasobni zbiorczej (warunki beztlenowe), 

– duża wilgotność dostarczonych do Zakładu odpadów, 
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– występowanie bardzo wysokich temperatur powietrza (okres upałów). 

W projektowanym Zakładzie możliwość jednoczesnego wystąpienia tych 

wymienionych powyżej czynników będzie znikoma. Założono czas wstępnego 

magazynowania odpadów w zasobni będzie wynosił maksymalnie 24 godziny, a bardzo 

dobra jakość odpadów będzie gwarantowana przez Zakład na ich przyjęciu do zasobni. 

W  związku z tym nie należy spodziewać się występowania uciążliwych zapachów. W 

przypadku kiedy jednak powstaną zostanie uruchomiona instalacja dezodoryzacji. 

Zaprojektowana instalacja dezodoryzacji będzie dezaktywowała i maskowała 

potencjalne zanieczyszczenia zapachowe (np. merkaptany etylowe i metylowy) w czasie 

pracy Zakładu. Zostanie ona zaprojektowana w następujących obszarach: 

– obszar przyjęcia odpadów do zasobni zbiorczej z której materiał będzie kierowany na 

instalację sortowania i doczyszczania, 

– obszar instalacji sortowania i doczyszczania odpadów, 

– instalacja mycia i regranulacji tworzyw sztucznych. 

Na terenie Zakładu prowadzone będzie przetwarzanie odpadów selektywnie 

zebranych oraz odpadów dostarczonych z innych zakładów przetwarzania. 

W Raporcie na podstawie doświadczenia podobnych, istniejących instalacji przyjęto, 

że odpady zbierane selektywnie nie posiadają praktycznie frakcji organicznej. Zgodnie z 

wynikami rocznej analizy odpadów zebranych selektywnie, zaprezentowanymi w artykule pt. 

„Analiza zanieczyszczeń w selektywnie gromadzonych odpadach tworzyw sztucznych - 

studium przypadku” Malinowski M., Grzelec K., Gutwin M. (2018 r.), średnia zawartość 

zanieczyszczeń w analizowanych odpadach wyniosła średnio 0,4 % (załącznik nr 4).  

W związku z powyższym, nie można całkowicie wykluczyć obecności frakcji 

organicznej w surowcu, jednocześnie można przyjąć, że ich zawartość będzie niewielka. 

W zakładzie wprowadzone zostaną procedury przyjęcia odpadów. Pracownik 

obsługujący wagę samochodową, przed przyjęciem odpadów, przeprowadzi wstępną 

weryfikację odpadów pod kątem ich rodzaju i pochodzenia. W przypadku stwierdzonej 

niezgodności (odpadów zanieczyszczonych substancjami organicznymi), pracownik odmówi 

przyjęcia odpadów do instalacji. 

Dostarczone odpady w większym stopniu będą zanieczyszczone innymi materiałami 

nienadającymi się do regranulacji, takimi jak: piasek, kamyki, zanieczyszczania drobnego 

szkła, metali oraz innych tworzyw sztucznych, które usuwane będą na linii myjącej. 
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W związku z powyższym, dla zachowania odpowiednich parametrów procesu oraz 

uzyskania produktu odpowiedniej jakości, konieczne jest czyszczenie materiału na linii do 

mycia. Jednocześnie, jak wykazano, mycie nie będzie miało na celu usunięcia frakcji 

organicznej, lecz głównie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń głównie nierogranicznych 

(piasek) mogących mieć negatywny wpływ na proces produkcji i otrzymanie produktu 

nieodpowiadającego standardom.  

Analizę oddziaływania odorowego z procesów wytłaczania tworzyw sztucznych, 

prowadzonych na terenie Zakładu w poszczególnych wariantach przedstawiono w niniejszym 

aneksie oraz Aneksie nr 2 do Raportu.  

Wnioskodawca planuje stosowanie następujących rozwiązań w celu minimalizacji 

potencjalnych emisji substancji zapachowych, zarówno z zanieczyszczeń organicznych jak 

i procesów wytłaczania: 

− prowadzenie wszystkich procesów technologicznych wewnątrz budynku produkcyjnego, 

− magazynowanie dostarczonych surowców wewnątrz hali, co zapobiegnie rozwiewaniu 

i tym samym przenoszeniu ewentualnych zapachów, 

− przestrzeganie procedur eksploatacyjnych obejmujących m.in., zamykanie wrót, 

opuszczanie klap, itp., 

− wdrożenie procedury przyjęcia odpadów, w przypadku stwierdzonej niezgodności 

(odpadów zanieczyszczonych substancjami organicznymi) pracownik odmówi przyjęcia 

odpadów do instalacji,  

− zastosowanie system chemicznej dezodoryzacji gazów, poprzez urządzenie do rozpylania 

preparatów antyodorowych, 

− prowadzenie rozdrabniania, czyszczenia i oddzielania zanieczyszczeń z płatka w wodzie, 

co wyeliminuje możliwość emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

− 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. 

Wnioskodawca zaplanował stosowanie chemicznej dezodoryzacji emitowanych 

gazów na wylotach. Dezodoryzacja będzie polegała na zastosowaniu dyfuzora do 

zamgławiania preparatów antyodorowych, czyli urządzenia służącego do rozpylania 

preparatów neutralizujących odory. Urządzenie działa na zasadzie wytwarzania aktywnej 

mgły neutralizującej zapachy. Stosowane do tego preparaty antyodorowe są nieszkodliwe 



 46 

dla ludzi i zwierząt oraz podatne na rozkład biologiczny. W zakładzie będzie stosowany 

system dezodoryzacji nie gorszy niż system firmy Westrand. System dezodoryzacji będzie raz 

na 2 tygodnie serwisowany poprzez przegląd i uzupełnienie środka antyodorowego.  

8. Zweryfikowanie oceny uciążliwości hałasowej, uwzględniając prawidłowo 

ustalona odległość zabudowy mieszkaniowej od planowanego przedsięwzięcia.  

W raporcie przeprowadzono analizę akustyczną przedsięwzięcia, zgodnie z instrukcją 

ITB 338/2008 bazującą na normie PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”, zapisów rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

Wnioskodawca przewidział pracę w istniejącej hali urządzeń linii do produkcji RDF 

oraz regranulacji. Na potrzeby raportu oszacowano sumaryczną moc akustyczną wszystkich 

urządzeń na 118,2 dB. Na potrzeby analizy określono poziom dźwięku przy ścianach 

w wysokości 82 dB, 81,2 dB oraz 88,9 dB w zależności od odległości od danej przegrody. 

Izolacyjność akustyczną przegród budynku przedstawiono w Raporcie tj. od 21,8 dB 

do 40,0 dB. Stwierdzenie z pisma „Konstrukcja budynku ma stosunkowo niewielką 

izolacyjność akustyczną o maksymalnym poziomie 20 dB.” jest bezpodstawne. 

Brak jest podstaw do stwierdzenia, że „specyfika budynku hali wskazuje, że będzie 

zachodziło potęgowanie poziomu hałasu i wzajemne zintensyfikowanie oddziaływania 

akustycznego między halą, a zabudową kubaturową sąsiadującego z terenem inwestycji 

osiedla”. Specyfika zagospodarowania hali została uwzględniona w analizie, co dało 

wskazane wyżej wyniki poziomu dźwięku przy ścianach. 

Analiza rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych opiera się na wieloaspektowych 

modelach opisanych algorytmami wskazanymi w literaturze naukowej i normie wskazującej 

właściwą metodykę, jednocześnie złożoność metody i mnogość aspektów wymusza 

przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem programu komputerowego. Metodyka obliczeń 

nie opiera się na zasadzie „prostego rachunku matematycznego”, metodykę wskazano 

w Raporcie, analizę na potrzeby opracowania przeprowadzono za pomocą programu SON2 

pracującego na algorytmie zgodnym z normą PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku 

podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”, przeprowadzono 
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symulację rozprzestrzeniania się dźwięku oraz analizę poziomu dźwięku w punktach 

obserwacyjnych. 

Obiekty i teren chroniony akustycznie przedstawiono w rozdziale „Opis uwarunkowań 

akustycznych, usytuowanie względem terenów chronionych przed hałasem” Raportu. Punkty 

obserwacyjne ulokowano zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz.1542).  

Przeprowadzona analiza, dokonana dla sytuacji najbardziej niekorzystnej, wykazała 

brak przekroczeń dla terenów podlegających ochronie akustycznej. Tereny sąsiadujące 

z przedsięwzięciem nie podlegają ochronie akustycznej. 

Na terenie zakładu zamykała się będzie izolinia 55 dB, tzn. wartość ta nie będzie 

występowała poza terenem zakładu. Występowanie wartości 55 dB na terenie zakładu nie 

jest podstawą do przesądzania o przekroczeniach poziomu dźwięku przy budynkach 

mieszkalnych, odległych o ok. 80 m na zachód od terenu przedsięwzięcia, znajdujących się 

w cieniu akustycznym istniejącej murowanej hali. 

Przeprowadzona na potrzeby Raportu analiza akustyczna, wykonana za pomocą 

programu SON2 pracującego na algorytmie zgodnym z normą PN ISO 9613-2 „Akustyka - 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”, 

przeprowadzono symulację rozprzestrzeniania się dźwięku oraz analizę poziomu dźwięku 

w punktach obserwacyjnych, wykazała brak przekroczeń w miejscach, dla których 

obowiązują wartości dopuszczalne poziomu dźwięku, tj. przy budynkach wielorodzinnych, 

gdzie prognozowany jest poziom, dźwięku poniżej 40 dB tj. porównywalny wg ogólnie 

dostępnych informacji do śpiewu ptaków (Zagrożenie hałasem, Kancelaria Senatu Biuro 

Analiz i Dokumentacji, luty 2012). Teren przy budynkach mieszkalnych oraz teren w okolicy 

przedsięwzięcia nie podlega ochronie akustycznej. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, tereny podlegające ochronie 

akustycznej wskazuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Zgodnie z mpzp teren przedsięwzięcia ma podstawowe przeznaczenie pod lokalizację 

obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej uciążliwości, tereny 
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sąsiadujące od strony zarówno północnej, wschodniej, południowej jak i zachodniej 

oznaczone są w mpzp jako tereny o takim samym przeznaczeniu. 

Teren przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących obiektami 

chronionymi akustycznie, oznaczony jest w mpzp jako teren o takim samym przeznaczeniu 

jak teren przedsięwzięcia. Zabudowa jednorodzinna podlegająca ochronie akustycznej, 

znajduje się wzdłuż ul. Macieja Rataja w odległości ok. 530 m na południowy - wschód od 

przedsięwzięcia. 

Pozostałe tereny chronione akustycznie, wskazane w ww. rozporządzeniu w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu, tj.: strefa ochronna "A" uzdrowiska, tereny szpitali poza 

miastem, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domy 

opieki społecznej, tereny szpitali w miastach, tereny zabudowy wielorodzinnej, zabudowy 

zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny 

w strefie śródmiejskiej, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, oddalone są od 

przedsięwzięcia o nie mniej niż kilkaset metrów. 

Mając na uwadze powyższe zawarte w piśmie stwierdzenie „z całą pewnością będzie 

stanowiła o uciążliwości przedsięwzięcia poza strefą jego lokalizacji. Może także doprowadzić 

do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy 

w strefie ochrony hałasu. Przeprowadzoną analizę akustyczną, na którą powołuje się organ, 

uznać należy w związku z tym za niewiarygodną”, w obliczu przedstawionej analizy 

wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami z wykorzystaniem certyfikowanych 

programów przez zespół autorów Raportu, dokumentujących możliwość wykonywania takich 

opracowań, nie ma oparcia w przepisach i normach. 

Przeprowadzona w Raporcie analiza akustyczna ma charakter skumulowany, tzn. 

poza oddziaływaniami z hali, uwzględnia oddziaływania wynikające z transportu 

samochodowego, w szczególności odpadów opakowaniowych/produktów, transportu 

wewnętrznego, załadunku/rozładunku, obsługi zakładu. 

Przeprowadzona na potrzeby Raportu analiza pozwoliła stwierdzić zachowanie 

wartości wskazanych prawem jako dopuszczalnych w punktach obserwacyjnych, tj. przy 

budynkach mieszkalnych oraz brak oddziaływania i uciążliwościach poza terenem 

przedsięwzięcia. Tereny sąsiednie nie podlegają ochronie akustycznej, najbliższe tereny 

podlegające ochronie akustycznej to zabudowa jednorodzinna wzdłuż ul. Macieja Rataja 

w odległości ok. 530 m na południowy - wschód od przedsięwzięcia, izofony o wartościach 
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dopuszczalnych dla terenów jednorodzinnych (40 dB w porze nocy i 50 dB w porze dnia) 

zamykają się w odległości do 140 m od terenu zakładu. 

Prowadzenie monitoringu hałasu z częstotliwością raz na dwa lata (w myśl zapisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) na granicy terenu zakładu od strony zabudowy mieszkaniowej 

ma na celu bieżącą kontrolę oddziaływania przedsięwzięcia. 

Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały 

przeanalizowane, ustalone i ocenione wszelkie możliwe oddziaływania, z uwzględnieniem 

celu jakim jest zabezpieczenie istniejących komponentów środowiska, co wynika z zasady 

przezorności. W obliczu wykazanego braku oddziaływania na komponenty podlegające 

ochronie w sposób i w zakresie wskazanym przez prawo, stwierdzono uzasadniony brak 

stosowania innych niż przeanalizowane zabezpieczeń przed oddziaływaniem akustycznym 

przedsięwzięcia, co uznać należy za właściwe i świadczące o faktycznej ocenie wpływu 

przedsięwzięcia pod względem środowiskowym. 

W niniejszym Aneksie rozważono, przeanalizowano i przedstawiono wyniki dla 

wariantów alternatywnych przedsięwzięcia: wariant I polegający na mniejszej o 20 % 

wydajności zakładu oraz wariant II polegający na braku modułu do wytwarzania paliwa RDF 

i zastosowaniu dodatkowej izolacji ściany budynku od strony zabudowy mieszkaniowej. 

Warianty opisano w rozdziale 3.2 niniejszego Aneksu. 

Mając na uwadze powyższy akapit, w toku uzupełnienia raportu zweryfikowano 

ocenę uciążliwości hałasowej uwzględniając prawidłowo ustaloną odległość zabudowy 

mieszkaniowej od planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do wariantów 

alternatywnych. 

9. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23.05.2019 rok, znak OŚ-

OD_I.6220.49.2019 stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w dniu 30.06.2019 r., Wnioskodawca złożył w Urzędzie Miasta Lublin Raport 

o oddziaływaniu na środowisko dla instalacji do przetwarzania odpadów przy 

ul. Metalurgicznej w Lublinie, obręb ewidencyjny Zadębie II, działki o nr ewid. 73/12 i 73/13. 
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Podczas konsultacji społecznych, zostały złożone wnioski i uwagi do Raportu 

wyrażające sprzeciw realizacji planowanego przedsięwzięcia złożone przez: 

1. Stowarzyszenie Ekologiczny Lublin podpisany przez mieszkańców osiedla przy 

ul. Grygowej,  

2. Przewodniczącego Rady Dzielnicy Felin – Krystynę Brodowską,  

3. Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Hajdów- Zadębie – Jacka Skibę, 

4. Przewodniczącego Rady Dzielnicy Tatary – Józefa Nowomińskiego, 

5. Zakład Usługowo – Handlowy Konspoż Sp. J.  

W pismach były zawarte obawy związane z: 

− oddziaływaniem zakładu na klimat akustyczny - przekroczenie norm hałasu przy blokach 

mieszkalnych, 

− oddziaływaniem na jakość powietrza - poprzez przetwarzanie odpadów 

zanieczyszczonych substancjami organicznymi, 

− zagrożeniem pożarowym zakładu dla sąsiednich budynków ze względu na 

magazynowanie i przetwarzanie odpadów, 

− odprowadzeniem ścieków i wód deszczowych z terenu przedsięwzięcia.  

W odpowiedzi na wyżej wymienione pisma i uwagi w nich zawarte zostały złożone do 

Urzędu Miasta Lublin w dniach 07.10 i 15.10.2019 rok.  

Prezydent Miasta Lublin w dniu 22.11.2019 rok wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania 

odpadów przy ul. Metalurgicznej 9 b w Lublinie.  

W dniu 09.12.2019 rok zostało zorganizowane przez Wnioskodawcę spotkanie w hali 

przy ul. Metalurgicznej w którym uczestniczyli przedstawiciele rad dzielnic oraz 

Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin oraz przedstawiciele mieszkańców. 

Tematem spotkania było omówienie potencjalnych oddziaływań instalacji 

do przetwarzania odpadów na tereny sąsiednie oraz przedstawienie korzyści płynących 

z istnienia przedsięwzięcia dla mieszkańców sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.  



 51 

W dniu 11.12.2019r. Stowarzyszenie Ekologiczny Lublin odwołało się od decyzji 

określającej środowiskowe uwarunkowania dla analizowanego przedsięwzięcia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego powołując się na protesty mieszkańców.  

W dniu 31.01.2020r. odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielami rad dzielnic, 

Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin i przedstawicielami mieszkańców mające na celu 

przedstawić warianty realizacji przedsięwzięcia. Przedstawiciele rad dzielnic, zobowiązali się 

do konsultacji proponowanych wariantów z mieszkańcami oraz przekazanie swojego 

stanowiska do Urzędu Miasta Lublin. 

10. Załączniki 

1. Powietrze: 

1.1. Wyniki obliczeń komputerowych wariantów I i II – komplet w wersji elektronicznej. 

1.2. Rozkład izolinii stężeń godzinowych pyłu PM10, 

1.3. Rozkład izolinii stężeń rocznych pyłu PM10, 

2. Hałas: 

2.1. Dane emitorów oraz ekranów – komplet w wersji elektronicznej, 

2.2. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu - pora nocy - wariant I i II. 

3. Malinowski, Gorzelec, Gutwin, Analiza zanieczyszczeń w selektywnie gromadzonych 

odpadach tworzyw sztucznych – studium przypadku, 2018 rok.  

4. Notatki ze spotkań z dnia 09.12.2019 oraz 31.01.2020 rok. 
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

W niniejszym Aneksie przedstawiono uzupełnienia w nawiązaniu do decyzji 

Samorządowego Kolegium oraz pisma Urzędu Miasta Lublin. W Aneksie przedstawiono  

− opis analizowanych wariantów w tym wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę 

oraz racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

− określenie działań minimalizujących emisje odorów, 

− zweryfikowano ocenę uciążliwości hałasowej, uwzględniając prawidłową ustaloną 

odległość zabudowy mieszkaniowej planowanego przedsięwzięcia, 

− analizę możliwych konfliktów społecznych. 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę, polegać będzie na realizacji w istniejącej hali: 

− instalacji do segregacji odpadów z produkcją paliwa RDF o wydajności 38 000 Mg/rok  

−  instalacji do regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok.  

W wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę nie przewiduje się izolacji 

akustycznej hali. 

Pierwszym wariantem alternatywnym jest montaż instalacji do segregacji odpadów 

z produkcją paliwa RDF o wydajności 30 400 Mg/rok oraz realizacja instalacji do regranulacji 

odpadów z folii o wydajności 14 400 Mg/rok. W niniejszym wariancie alternatywnym 

wydajność instalacji zmniejszy się o 20%, w stosunku do wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

emisji ścieków. Zmniejszenie wydajności zakładu przełoży się także na zmniejszenie masy 

przetwarzanych, wytwarzanych odpadów w okresie roku, a także ilość magazynowanych 

odpadów w jednym czasie w zasobni zbiorczej. 

Drugim wariantem alternatywnym jest realizacja w istniejącej hali: 

- instalacji do segregacji odpadów o wydajności 38 000 Mg/rok 

- instalacji do regranulacji odpadów z folii o wydajności 18 000 Mg/rok bez realizacji 

modułu do produkcji paliwa RDF z izolacja kaustyczną ściany hali od strony ul. Grygowej. 

Zarówno wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz warianty alternatywne nie 

przekroczą norm jakości środowiska, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak 

i emisji hałasu, jednak wariant I i II niosą za sobą dodatkowe korzyści dla środowiska, które 

obejmują różne obszary. 
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Wariant I spowoduje: 

− zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  

− zmniejszenie ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, 

− zmniejszenie ilości magazynowanych w jednym czasie odpadów w zasobni zbiorczej. 

Wariant II poprzez wyeliminowanie urządzeń hałasujących oraz izolację akustyczną 

hali przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu z zakładu oraz zmianę rodzaju wytwarzanych 

odpadów w wyniku procesu przetwarzania. Korzyścią dla środowiska wynikającą z realizacji 

wariantu II  jest mniejszy poziom dźwięku na terenach sąsiadujących z zakładem.  

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę przyczyni się do większej ilości 

przetwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych co będzie korzystniejsze dla środowiska 

w skali marko. Tworzywa sztuczne są nierozkładalnymi odpadami, które stanowią w duże 

obciążenie środowiska naturalnego. Stosowane powszechnie zużyte opakowania z tworzyw 

sztucznych, zwłaszcza opakowania jednorazowego użytku, są przyczyną przeciążenia 

zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych. 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na ludzi i dobra materialne w trakcie 

realizacji wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz wariantów alternatywnych.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w istniejącej hali w obrębie terenu 

przemysłowego w związku z tym przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących oddziaływań na 

rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja substancji 

odorowych będzie niższa w wariancie I. Porównując wszystkie warianty, stwierdzono, że 

poza terenem planowanego przedsięwzięcia w każdym z wariantów nie wystąpią odory 

o wartościach przekraczających próg wyczuwalności. 

W niniejszym Aneksie zweryfikowano ocenę uciążliwości hałasowej zakładu. 

W zakresie wpływu eksploatacji zakładu na klimat akustyczny korzystniejszy jest wariant II, 

jednak realizacja wszystkich wariantów nie spowoduje przekroczenia na terenie najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Realizacja przedsięwzięcia we wszystkich wariantach nie spowoduje także znaczących 

oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, krajobraz, zabytki i 

krajobraz kulturowy, na formy ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie spowoduje także 
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transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz wzajemnego oddziaływania pomiędzy 

poszczególnymi elementami środowiska.  

Wnioskodawca planuje stosowanie w zakładzie następujących rozwiązań w celu 

minimalizacji potencjalnych emisji substancji zapachowych, zarówno z zanieczyszczeń 

organicznych jak i procesów wytłaczania: 

− prowadzenie wszystkich procesów technologicznych wewnątrz budynku produkcyjnego, 

− magazynowanie dostarczonych surowców wewnątrz hali, co zapobiegnie rozwiewaniu 

i tym samym przenoszeniu ewentualnych zapachów, 

− przestrzeganie procedur eksploatacyjnych obejmujących m.in., zamykanie wrót, 

opuszczanie klap, itp., 

− wdrożenie procedury przyjęcia odpadów, w przypadku stwierdzonej niezgodności 

(odpadów zanieczyszczonych substancjami organicznymi) pracownik odmówi przyjęcia 

odpadów do instalacji,  

− zastosowanie system chemicznej dezodoryzacji gazów, poprzez urządzenie do rozpylania 

preparatów antyodorowych, 

− prowadzenie rozdrabniania, czyszczenia i oddzielania zanieczyszczeń z płatka w wodzie, 

co wyeliminuje możliwość emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

− 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. 

Podczas konsultacji społecznych podczas procedury oceny oddziaływania na 

środowisko wystąpiły konflikty społeczne. Główne obawy społeczeństwa związane były z 

oddziaływaniem zakładu na klimat akustyczny, na jakość powietrza, zagrożeniem pożarowym 

zakładu, odprowadzeniem ścieków i wód deszczowych z terenu przedsięwzięcia.  

W odpowiedzi na wyżej wymienione uwagi i obawy społeczeństwa zostały złożone 

wyjaśnienia do Urzędu Miasta Lublin.  

Po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 09.12.2019 rok 

zostało zorganizowane przez Wnioskodawcę spotkanie w hali przy ul. Metalurgicznej 

w którym uczestniczyli przedstawiciele rad dzielnic oraz Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin 

oraz przedstawiciele mieszkańców. Tematem spotkania było omówienie potencjalnych 

oddziaływań instalacji do przetwarzania odpadów na środowisko w szczególności na pobliską 

zabudowę mieszkaniową.  
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W dniu 11.12.2019r. Stowarzyszenie Ekologiczny Lublin odwołało się od decyzji 

określającej środowiskowe uwarunkowania dla analizowanego przedsięwzięcia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego powołując się na protesty mieszkańców.  

W dniu 31.01.2020r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami rad dzielnic, 

Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin i przedstawicielami mieszkańców mające na celu 

przedstawić warianty realizacji przedsięwzięcia.  

 


