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

12.02.2021 rok, znak WOOŚ.4221.51.2020.GM.3 oraz pisma Urzędu Miasta Lublin z dnia 

23.02.2021 rok, znak OŚ-OD-I.6220.120.2020 przekazuję poniższe wyjaśnienia.  

 
1. W Aneksie nr 2 wskazano obiekty planowane tj.  

 magazyn paliwa RDF – 1350 m2, 
 hala produkcji paliwa alternatywnego wysokokalorycznego – pow. 360 m2. 

Ponadto, z treści Aneksu wynika, że do przechowywania odpadów przewidziano 
zadaszony plac magazynowy o powierzchni 600 m2. 
W świetle powyższego należy wyjaśnić, czy w wyniku realizacji planowanego 
przedsięwzięcia powstaną nowe hale magazynowo - produkcyjne, czy przewidziano 
montaż instalacji w istniejących obiektach. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się realizację: 

– magazynu paliwa RDF o powierzchni 1350 m2;. 

– montaż instalacji w nowej hali (wiacie stalowej) o wymiarach d. 40 m x szer. 
9 m (powierzchnia 360 m2), 

– zadaszonej wiaty na odpady przyjmowane do zakładu o powierzchni ok. 450 m2 

(Wnioskodawca zdecydował o zmniejszeniu powierzchni wiaty magazynowej 
z 600 m2 na 450 m2).  

 
Gospodarka odpadami: 

2. Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu 
magazynowania odpadów kierowanych do przetwarzania oraz odpadów 
powstających w wyniku przetwarzania oraz odpadów powstających na etapie 
realizacji inwestycji z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia 
Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r, w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

Na przyjmowane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będzie wykonana 
zadaszona wiata o powierzchni ok. 450 m2 przedzielona ścianą z bloków betonowych. Nie 
będzie możliwości zmieszania się ze sobą obu rodzajów odpadów na etapie przyjęcia 
i rozładunku. 

Paliwo z odpadów innych niż niebezpieczne (19 12 10) będzie magazynowe 
w magazynie paliw RDF - w hali namiotowej o powierzchni magazynowej 1350 m2 
zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/9 (hala zakreskowana kolorem zielonym w załączniku 
nr 1 do niniejszego Aneksu). 

Odpady o kodzie 19 12 11* wytworzone w wyniku przetworzenia odpadów 
niebezpiecznych będą załadowywane bezpośrednio z namiotu magazynowego nr 7 na środki 
transportu, a następnie kierowane do cementowni.  
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Wydzielona przez separator powietrzny frakcja tzw. ciężka będzie magazynowana w 
boksie w hali instalacji, skąd po zapełnieniu boksu będzie rozdysponowywana po innych 
instalacjach znajdujących się w zakładzie.  

Złom metalowy wydzielony na instalacji przez separatory metali będzie tymczasowo 
magazynowany w kontenerach w hali instalacji (pojemność 2,5 m3 oraz 1,1 m3), które po 
zapełnieniu opróżniane będą do dużych kontenerów (typu KP 34) i w tych kontenerach 
transportowany będzie do recyklerów. 
 

Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

§ 4 ust 2 Magazynowanie odpadów prowadzi się: 
1) w miejscach o pojemności magazynowania 

odpadów dostosowanej do masy odpadów 
wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości 
ich odbioru 

2) w sposób dostosowany do właściwości 
chemicznych i fizycznych odpadów, w 
szczególności z wykorzystaniem opakowań, 
pojemników, kontenerów, zbiorników lub 
worków; dopuszcza się magazynowanie 
odpadów w pryzmach lub stosach, w 
szczególności w przypadku odpadów 
pochodzących z wyrobów przeznaczonych do 
użytkowania w warunkach oddziaływania 
czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje 
to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych  

3) w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się 
odpadów poza przeznaczone do tego celu 
miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu 
opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, 
worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz 
rozprzestrzenianiu się odpadów na 
nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na 
której jest prowadzone magazynowanie 
odpadów 

4) w przypadku odpadów niebezpiecznych - także 
minimalizując wpływ czynników atmosferycznych 
na odpady, przez zastosowanie szczelnych 
pojemników, kontenerów lub zbiorników lub 
systemu zbierania wycieków oraz wód 
odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników 
atmosferycznych może spowodować negatywny 
wpływ magazynowanych odpadów na 
środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w 
szczególności zmieniać właściwości chemiczne i 
fizyczne odpadów oraz powodować powstanie 
uciążliwości zapachowych 

 
Pojemność miejsc magazynowania odpadów będzie 
dostosowana do mocy przerobowych instalacji 
i ilości wytwarzanych odpadów w wyniku 
przetwarzania. 
 
Odpady przewidziane do przetwarzania oraz 
wytworzone w wyniku przetwarzania będą wrażliwe 
na oddziaływane czynników atmosferycznych. 
Odpady magazynowane będą w zadaszonej wiacie 
magazynowej oraz w hali magazynowej i w hali 
instalacji w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem.  
 
 
 
 
Odpady będą magazynowane w sposób 
zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza 
tereny przeznaczone do tego celu. 
 
 
 
 
 
 
Odpady niebezpieczne przyjmowane do zakładu 
magazynowane będą w zadaszonej wiacie w sposób 
zabezpieczony przed zmieszaniem z odpadami 
innymi niż niebezpieczne ścianą z bloków 
betonowych. 
Odpad o kodzie 19 12 11*wytworzony z 
przetworzenia odpadów niebezpiecznych będzie 
magazynowany w wydzielonym boksie w namiocie 
magazynowym nr 7.  
Odpady niebezpieczne będą magazynowane w 
pojemnikach odpornych na działanie 
magazynowanych w nich odpadów w sposób 
zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi.  
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Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

5) § 5  
1.  Magazynowanie odpadów inne niż określone 
w § 4 ust. 1 prowadzi się w instalacji, obiekcie 
budowlanym lub jego części lub innym miejscu 
magazynowania odpadów, zwanych dalej 
"miejscami magazynowania odpadów", które 
zostały wydzielone i przeznaczone do 
magazynowania odpadów oddzielnie od 
magazynowanych substancji lub przedmiotów 
niebędących odpadami. 
3.  Lokalizacja poszczególnych rodzajów 
odpadów w miejscu magazynowania odpadów 
jest oznakowana. 
4.  Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie 
kodów magazynowanych odpadów, zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Kody odpadów nanosi się cyframi koloru 
czarnego o wysokości minimum 20 mm i 
szerokości linii minimum 3 mm. 
5.  Oznakowanie umieszcza się w widocznym 
miejscu, w sposób umożliwiający w każdym 
czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących 
się w danej lokalizacji, w szczególności bez 
konieczności przestawiania lub otwierania 
opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników 
lub worków. W przypadku boksów lub 
wydzielonych sektorów oznakowanie umieszcza 
się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej 
powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na 
tablicach informacyjnych znajdujących się obok 
miejsc magazynowania odpadów lub przy 
wjeździe na miejsce magazynowania odpadów 
wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w 
innym widocznym miejscu. 

6)  Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w 
szczególności odporne na warunki 
atmosferyczne. 

 
Odpady będą magazynowane w wydzielonych 
i oznakowanych miejscach. 
Oznakowanie miejsc magazynowania odpadów 
będzie zgodne z niniejszym rozporządzeniem. 

§ 6. ust 1. Magazynowanie odpadów inne niż 
określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w miejscach 
magazynowania odpadów w sposób zapewniający 
co najmniej: 
1) wyposażenie techniczne do przechowywania 
odpadów, w tym przeznaczone do tego celu: 
a) opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub 
worki, 
b) wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub 
wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie 
określonych rodzajów odpadów w pryzmach i 
stosach lub w postaci zbelowanej, w szczególności w 
przypadku odpadów z procesów termicznych, 
odpadów ze spalarni odpadów, odpadów 
wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na 

 
Odpady przeznaczone do przetwarzania (odpady 
inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne) będą 
magazynowane w wiacie magazynowej o 
powierzchni ok. 450 m2 przedzielonej ścianą 
z bloków betonowych. Nie będzie możliwości 
zmieszania się ze sobą obu rodzajów odpadów na 
etapie przyjęcia i rozładunku. 
Paliwo z odpadów innych niż niebezpieczne 
(19 12 10) będzie magazynowe w magazynie paliw 
RDF - w hali namiotowej o powierzchni 
magazynowej 1350 m2 zlokalizowanej na działce 
o nr ewid. 139/9 (hala zakreskowana kolorem 
zielonym w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu). 
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Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

drogach publicznych i na drogach kolejowych, 
odpadów metali (złomu), odpadów z budowy i 
remontów, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz 
ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na 
kruszywo drogowe, i odpadów szkła 
- uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w 
tym stan skupienia, magazynowanych odpadów; 
2) odpowiednią pojemność miejsc magazynowania 
odpadów, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów 
wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w 
danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i 
przekazywania odpadów; 
3) utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych 
podłoże terenu, na którym są magazynowane 
odpady; 
4) zabezpieczenie przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 
5) zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się 
odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 
3, w tym poza przeznaczone do tego celu 
opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki 
lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie 
przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie 
magazynowanych odpadów; 
6) zabezpieczenie odpadów przed wpływem 
czynników atmosferycznych ograniczające do 
minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, 
jeżeli takie oddziaływanie może spowodować 
negatywny wpływ magazynowanych odpadów na 
środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności 
zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów 
oraz powodować powstanie uciążliwości 
zapachowych; 
7) zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych wycieków 
oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc 
magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, 
które z uwagi na swoje właściwości lub stan 
skupienia mogą powodować powstawanie wycieków 
lub wód odciekowych powodujących 
zanieczyszczenie gleby i ziemi, wód 
powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie 
uwzględnia właściwości chemiczne i fizyczne 
odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, w 
tym przez zastosowanie: 
a) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów 
lub zbiorników lub 
b) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z 
systemem do odprowadzania wycieków oraz 
ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w 
obrębie lokalizacji, o której mowa w § 5 ust. 3, lub z 
systemem do ich gromadzenia o pojemności 
odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub 

Odpady o kodzie 19 12 11* wytworzone w wyniku 
przetwarzania odpadów niebezpiecznych będą 
załadowywane bezpośrednio z namiotu 
magazynowego nr 7 na środki transportu, a 
następnie kierowane do cementowni.  
Wydzielona przez separator powietrzny frakcja tzw. 
ciężka będzie magazynowana w boksie w hali 
instalacji, skąd po zapełnieniu boksu będzie 
rozdysponowywana po innych instalacjach 
znajdujących się na zakładzie.  
Złom metalowy wydzielony na instalacji przez 
separatory metali będzie tymczasowo 
magazynowany w kontenerach (pojemność 2,5 m3 
oraz 1,1 m3), które po zapełnieniu opróżniane będą 
do dużych kontenerów (typu KP 34) i w tych 
kontenerach transportowany będzie do recyklerów. 
 
Miejsca magazynowania odpadów będą utwardzone, 
będą posiadały odpowiednią pojemność, 
uwzględniającą rodzaj i masę magazynowanych 
odpadów. 
Na terenie przedsięwzięcia nie będą magazynowane 
odpady mogące powodować powstanie wycieków. 
 
Teren przedsięwzięcia zabezpieczony jest przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Odpady będą zabezpieczone przed rozwiewaniem 
poprzez magazynowanie ich w zadaszonej wiacie i w 
halach magazynowych. Odpady będą 
magazynowane w sposób zabezpieczony przed 
czynnikami atmosferycznymi.  
 
 
Teren przedsięwzięcia jest utwardzony i wyposażony 
w kanalizację deszczową. Wody z dróg 
wewnętrznych oraz placów utwardzonych 
odprowadzane są poprzez separator substancji 
ropopochodnych do kanalizacji. 
Odpady będą magazynowane na pryzmach w halach 
na utwardzonym podłożu lub pojemnikach w halach 
w sposób zabezpieczony przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
Do wytwarzania paliwa RDF będą kierowane odpady 
o małej wilgotności, będą one zabezpieczone przed 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
w związku z tym nie będą powstawać odcieki w 
wyniku magazynowania odpadów przeznaczonych 
do przetwarzania oraz wytworzonych w wyniku 
przetwarzania.  
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Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

ścieków, w tym wód odciekowych, w szczególności w 
przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów 
ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych 
lub odpadów pochodzących z ich przetworzenia, 
odpadów paliwa alternatywnego lub odpadów 
przeznaczonych do jego produkcji; 
8) oczyszczanie powstających w miejscu 
magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w 
tym wód odciekowych, w separatorach substancji 
ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w 
urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód 
odciekowych - w przypadku, gdy odpady są 
substancjami ropopochodnymi lub mogą być 
zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te 
lub środki dostosowuje się do ilości 
magazynowanych odpadów oraz ilości powstających 
wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych. 

 
 
 
 
 
 
Teren przedsięwzięcia jest wyposażony w separator 
substancji ropopochodnych w którym będą 
podczyszczane wody deszczowe z dróg 
wewnętrznych oraz terenów utwardzonych. 

§ 6 ust. 3.  Wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 i 8 
nie stosuje się do magazynowania odpadów: 
1) urobku z pogłębiania, w tym zawierającego 
substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego 
takimi substancjami; 
2) mieszanek bitumicznych, w tym zawierających 
smołę, oraz innych odpadów powstałych z wyrobów 
przeznaczonych do użytkowania w warunkach 
oddziaływania czynników atmosferycznych; 
3) drewna, liści i kory oraz innych odpadów 
drzewnych, oraz drewnopochodnych; 
4) papieru i tektury; 
5) odzieży i tekstyliów; 
6) selektywnie magazynowanych odpadów z 
ogrodów i parków (w tym z cmentarzy); 
7) tworzyw sztucznych i gumy; 
8) szkła; 
9) metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami 
ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi w ilościach, które nie 
powodują skapywania tych substancji; 
10) wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli; 
11) gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw; 
12) podkładów kolejowych i tłucznia torowego. 
4.  Do magazynowania odpadów, o których mowa w 
ust. 3, nie stosuje się także wymagań dotyczących 
zastosowania: 
1) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów 
lub zbiorników lub 
2) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z 
systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków 
lub z systemem do ich gromadzenia - o których 
mowa w ust. 1 pkt 7. 

Wszystkie odpady na terenie przedsięwzięcia będą 
magazynowane na terenie utwardzonym. 

§  7.  Magazynowanie odpadów inne niż określone w 
§ 4 ust. 1 prowadzi się w sposób: 
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Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

1) selektywny, w celu ułatwienia specyficznego 
przetwarzania, obejmujący jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i 
takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości 
odpadów, stan skupienia i zagrożenia, jakie może 
powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko 
pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji 
szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska; 
2) zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów 
poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym 
ich rozwiewaniu; 
3) ograniczający pylenie odpadów w przypadku 
odpadów mogących powodować pylenie, w tym 
przez: 
a) magazynowanie odpadów wyłącznie do wysokości 
ścian wyznaczonych boksów lub obwałowań kwater, 
b) magazynowanie odpadów pod szczelnym 
przykryciem izolującym odpady przed wpływem 
czynników atmosferycznych lub zastosowanie 
preparatów błonotwórczych zapobiegających pyleniu 
odpadów magazynowanych w wydzielonych 
sektorach, 
c) magazynowanie odpadów z zastosowaniem 
instalacji zraszających, 
d) zainstalowanie barier przeciwwietrznych lub 
wykorzystanie naturalnego terenu jako osłony; 
4) zapewniający właściwą rotację magazynowanych 
odpadów, aby odpady magazynowane najdłużej 
mogły być usuwane i następnie przekazywane w celu 
dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności, z 
wyjątkiem magazynowania odpadów w postaci 
płynnej, mazistej lub sypkiej (rozdrobnionej) lub jeżeli 
brak rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania 
lub nie zmniejszy wartości produktu końcowego 
wytworzonego z odpadów; 
5) ograniczający obniżenie wartości użytkowej 
odpadów, w szczególności zmiany ich składu lub 
właściwości chemicznych lub fizycznych, 
utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub 
zmniejszającej wartość produktu końcowego 
wytworzonego z odpadów; 
6) zapewniający drożność dróg pożarowych i 
ewakuacyjnych. 

Odpady będą magazynowane w sposób selektywny 
w wyznaczonych oznakowanych miejscach w sposób 
uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia 
i zagrożenia, jakie może powodować ich 
magazynowanie, w tym ryzyko pożaru. Nie będą 
magazynowane odpady mogące powodować 
niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych dla 
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.  
 
 
Odpady będą magazynowane w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem poza miejsca 
magazynowania. Odpady będą magazynowane 
w blaszanej wiacie oraz w halach, które będą 
stanowić bariery przeciwwietrzne ograniczające 
pylenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W magazynach odpadów będzie zapewniona 
odpowiednia rotacja magazynowanych odpadów. 
Odpady magazynowane najdłużej będą w pierwszej 
kolejności przekazywane do przetwarzania lub 
przekazywane uprawnionym odbiorcom. 
 
 
 
Odpady wrażliwe na działanie czynników 
atmosferycznych magazynowane będą w 
zadaszonych boksach oraz w hali instalacji oraz hali 
magazynowej. Odpady będą magazynowane 
selektywnie, na bieżąco będą przekazywane 
uprawnionym odbiorcom. 
Na terenie przedsięwzięcia będzie zapewniona 
drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 

§  8.   
1.  Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w 
ilości powyżej 1 Mg, z wyjątkiem odpadów urobku z 
pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne 
lub zanieczyszczonego takimi substancjami, 
odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych 
zawierających smołę oraz innych odpadów 
niebezpiecznych powstałych z wyrobów 
przeznaczonych do użytkowania w warunkach 

Na terenie przedsięwzięcia będą wydzielone dwie 
strefy odpadów niebezpiecznych.(odpady 
niebezpieczne przewidziane do przetwarzania oraz 
odpady o kodzie 19 12 11*- wytworzone w wyniku 
przetwarzania).  
Strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych 
będą odpowiednio oznakowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. 
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Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi 
się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów 
niebezpiecznych. 
2.  W strefie magazynowania odpadów 
niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie 
odpadów innych niż niebezpieczne. 
3.  Do magazynowania odpadów w strefie 
magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje 
się wymagania określone w § 5-7. Strefa 
magazynowania odpadów niebezpiecznych jest 
oznakowana w widocznym miejscu tablicą koloru 
białego o minimalnych wymiarach 400 mm 
szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza 
się napis "ODPADY NIEBEZPIECZNE" naniesiony 
wielkimi literami koloru czarnego o wysokości 
minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm. 
4.  W przypadku gdy strefę magazynowania 
odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub 
pomieszczenie wydzielone w budynku, oznakowanie 
umieszcza się na zewnątrz budynku lub wydzielonego 
pomieszczenia przy jego drzwiach wejściowych lub 
bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca 
wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się 
w sposób widoczny obok miejsca magazynowania 
odpadów. 
5.  Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w 
szczególności odporne na warunki atmosferyczne. 
6.  W przypadku gdy w strefie magazynowania 
odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie 
lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, 
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków 
lub jest prowadzone mycie opakowań, pojemników, 
kontenerów, zbiorników lub worków, strefę 
magazynowania odpadów niebezpiecznych lub 
miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się 
w: 
1) odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce 
z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z 
materiałów gładkich i zmywalnych, z którego mogą 
być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki 
są kierowane do systemów, o których mowa w § 6 
ust. 1 pkt 7 lit. b, lub separatorów, urządzeń lub 
środków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, 
dostosowanych do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych oraz 
2) odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej 
możliwość umycia rąk i elementów ochrony 
indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z 
pomieszczenia lub miejsca, o którym mowa w pkt 1. 

Na terenie przedsięwzięcia w strefie odpadów 
niebezpiecznych nie będą prowadzone procesy 
zlewania lub przesypywania odpadów do innych 
opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników 
lub worków a także nie będzie prowadzone mycie 
opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników i 
worków. 
 
 
Strefy magazynowania odpadów będą odpowiednio 
oznaczone. 

§  9.ust 1. - Jeżeli odpady niebezpieczne są 
umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, 
kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemności 
powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, 

Opakowania, pojemniki, w których będą 
magazynowane odpady niebezpieczne, zostaną 
odpowiednio oznakowanie 
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Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów 

Sposób spełnienia wymagań 

pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków 
umieszcza się jednostkowe oznakowanie, zwane 
dalej "etykietą". 
§  10.  
2.  Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej, mazistej 
lub sypkiej są magazynowane w odpowiednich do 
tego celu szczelnych opakowaniach, pojemnikach, 
kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do 
właściwości chemicznych i stanu skupienia 
magazynowanych odpadów, odpornych na działanie 
substancji zawartych w odpadach oraz działanie 
czynników atmosferycznych, z wyjątkiem odpadów 
urobku z pogłębiania zawierającego substancje 
niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi 
substancjami, odpadów drewna, odpadów 
mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz 
innych odpadów pochodzących z wyrobów 
przeznaczonych do użytkowania w warunkach 
oddziaływania czynników atmosferycznych. 

Na terenie przedsięwzięcia nie będą magazynowane 
odpady niebezpieczne w postaci ciekłej, mazistej lub 
sypkiej. 
 

 

3. Dane literaturowe wskazują, że paliwo alternatywne (kod 19 12 10) definiowane jest 
jako paliwo z odpadów palnych o ustalonych parametrach jakościowych, 
rozdrobnione, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, 
które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów 
emisji określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy ponownie gruntownie przeanalizować strumień 
odpadów kierowanych do przetwarzania uwzględniając wskazaną powyżej definicję 
paliwa alternatywnego, z której wynika, że paliwo alternatywne powstaje wyłącznie 
z odpadów innych niż niebezpieczne oraz techniczne i technologiczne możliwości 
produkcji paliwa alternatywnego z danego rodzaju odpadów. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na odpady o właściwościach niebezpiecznych, oraz odpady takie jak  
odpady zawierające PCB, odpady betonu, gruzu ceglanego, materiały ceramiczne, 
tynki, asfalt, materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, kosmetyki i próbki 
kosmetyków, toner drukarski, odpady o właściwościach toksycznych oraz bardzo 
toksycznych, tusze, leki cytotoksyczne, inne leki itp.  

Należy zwrócić również uwagę na zasadność kierowania do produkcji paliwa 
alternatywnego odpadów o tym samym kodzie co odpady powstające w wyniku 
przetwarzania tj. 19 12 10 -   odpady palne (paliwo alternatywne). 

Wnioskodawca zgadza się z faktem, że paliwo alternatywne (kod 19 12 10) definiowane 
jest jako paliwo z odpadów palnych o ustalonych parametrach jakościowych, rozdrobnione, 
powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, które w wyniku 
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przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w 
rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. W taki też 
sposób będzie wytwarzane paliwo w planowanej instalacji. 

Jednocześnie w instalacji wytwarzany będzie odpad o kodzie 19 12 11*, który 
powstanie w wyniku przetworzenia odpadów o właściwościach niebezpiecznych. 

Jeszcze raz chcemy podkreślić, iż na instalacji nie będą przetwarzane odpady 
zawierające PCB. W tabeli odpadów kierowanych na instalację widnieje kod 15 02 02*, 
w którym ustawodawca dopuszcza klasyfikowanie odpadów z zawartością PCB, jednakże tego 
rodzaju odpady po weryfikacji nie będą przyjmowane do przetworzenia na instalacji. 

W tabeli odpadów przeznaczonych do przetworzenia na instalacji widnieje kod 
17 01 06*. Praktyka wskazuje, iż wytwórcy tego typu odpadów klasyfikują pod tym kodem 
odpady niebezpieczne wysegregowane z betonu, gruzu ceglanego, jednak nie są to odpady 
gruzu o charakterze mineralnym, ale najczęściej w postaci tworzyw. 

Zasadnością kierowania do produkcji paliwa alternatywnego odpadów o tym samym 
kodzie jest to, że wytwórcy odpadów o 19 12 10 nie zawsze wytwarzają ten odpad w 
odpowiedniej akceptowalnej przez odbiorców – cementownie granulacji. Często zawierają 
liczne zanieczyszczenia w postaci minerałów, szkła, metali żelaznych oraz nieżelaznych. 
Dlatego produkcja paliw alternatywnych oprócz zapewnienia odpowiedniej granulacji polega 
na usunięciu z odpadów w/w zanieczyszczeń. 

4. W uzupełnieniu do raportu przedstawiono informacje, że maksymalna ilość 
przetwarzanych odpadów w okresie roku wyniesie 30 000 Mg/rok. W tabeli nr 1 
uzupełnienia przedstawiono ilość odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania 
tj. odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości 30 000 
Mg/rok oraz odpady o kodzie 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje  
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne w ilości 6 870 Mg. Co daje łącznie 36 870 Mg/rok odpadów.  

Ponadto w przedłożonym opisie technologicznym przedstawiono informacje, że w 
wyniku procesu powstanie m. in. balast posortowniczy (zapewne stanowią go 
odpady o kodzie 19 12 12 w ilości około 600 Mg/rok co wynika z raportu) jak również 
odpady powstające w wyniku działania separatora magnetycznego w celu eliminacji 
elementów metalowych (zapewne odpad o kodzie 19 12 02 w ilości 1 000 Mg/rok). 
Co daje łącznie 1 600 Mg/rok 

Suma wszystkich odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów 
uwzględnionych w raporcie oraz uzupełnieniu do raportu wynosi 38 470 Mg/rok.  

Niezrozumiałym jest również to, iż wskazane w uzupełnieniu do dokumentacji 
informacje dotyczące ilości wytwarzanych odpadów przewidzianych w tabeli nr 1 nie 
sumują się, gdyż odpady te wytwarzane będą zamiennie w zależności od sytuacji 
rynkowej i rodzajów odpadów przyjmowanych na instalacji.  
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Biorąc powyższe pod uwagę w tym m. in. maksymalna ilość odpadów kierowanych 
do przetwarzania należy określić ilość wszystkich odpadów powstających w wyniku 
przetwarzania (odpady technologiczne). Ilości te powinny się bilansować, zaś 
ewentualna różnica w ilości odpadów kierowanych do przetwarzania i powstających 
w wyniku przetwarzania nie może być znacząca jak w przypadku przedmiotowej 
inwestycje gdzie różnica wynosi 8 470 Mg/rok. 

Tabela 1 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania 

Lp. Kod odpadu Odpad 

Masa 
odpadów 
[Mg/rok] 

1 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)  1000 
2 02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 100 
3 02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 100 
4 02 03 82 Odpady tytoniowe 1000 
5 02 03 99 Inne niewymienione odpady 500 
6 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa 300 
7 02 05 99 Inne niewymienione odpady 100 
8 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 500 
9 03 01 01 Odpady kory i korka 100 

10 03 01 05 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 
03 01 04 1000 

11 03 01 99 Inne niewymienione odpady 50 

12 04 01 08 
Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze 
szlifowania skór) 100 

13 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 50 
14 04 01 99 Inne niewymienione odpady 50 

15 04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 
plastomery) 50 

16 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 100 
17 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 50 
18 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 100 
19 04 02 99 Inne niewymienione odpady 100 
20 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 50 
21 06 13 99 Inne niewymienione odpady 50 
22 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 5000 
23 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 5000 
24 07 02 99 Inne niewymienione odpady 5000 
25 07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 50 
26 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 200 
27 07 06 99 Inne niewymienione odpady 200 
28 08 02 01 Odpady proszków powlekających 100 
29 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 50 
30 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 100 
31 08 03 99 Inne niewymienione odpady 200 

32 08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 100 

33 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 200 
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Lp. Kod odpadu Odpad 

Masa 
odpadów 
[Mg/rok] 

34 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 500 
35 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 100 
36 12 01 99 Inne niewymienione odpady 100 
37 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5000 
38 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5000 
39 15 01 03 Opakowania z drewna 1000 
40 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5000 
41 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5000 
42 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 500 

43 15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin l i II klasy toksyczności - 
bardzo toksycznymi i toksycznymi) 2000 

44 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne {w tym filtry olejowe nie ujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 2000 

45 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 1 5 02 02 5000 

46 16 01 03 Zużyte opony 1000 
47 16 01 07* Filtry olejowe 200 
48 16 01 19 Tworzywa sztuczne 3000 

49 16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 
13 i 1601 14 50 

50 16 01 22 Inne niewymienione elementy 500 
51 16 01 99 Inne niewymienione odpady 500 
52 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 50 
53 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 1000 
54 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 100 
55 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80 1000 

56 ex. 16 03 80 
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia z 
wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego  500 

57 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 10 

58 17 01 06* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
zawierające substancje niebezpieczne 200 

59 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 200 
60 17 01 82 Inne niewymienione odpady 200 
61 17 02 01 Drewno 500 
62 17 02 03 Tworzywa sztuczne 1000 
63 17 03 08 Odpadowa papa 100 

64 17 02 04* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe) 200 

65 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 200 
66 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 200 
67 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 100 

68 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 5000 

69 19 09 04 Zużyły węgiel aktywny 200 
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Lp. Kod odpadu Odpad 

Masa 
odpadów 
[Mg/rok] 

70 19 12 01 Papier i tektura 200 
71 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 5000 
72 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 200 
73 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1000 
74 19 12 08 Tekstylia 2000 
75 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 10000 

76 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 1000 

77 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 25000 

78 20 01 01 Papier i tektura 2000 
79 20 01 10 Odzież 100 

80 20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 200 

81 20 10 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27 200 

82 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 
83 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 
84 20 01 39 Tworzywa sztuczne 5000 
85 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5000 

 
Suma przetwarzanych odpadów wyniesie 30 000 Mg/rok. Odpady wymienione 

w powyższej tabeli będą przetwarzane zamiennie w zależności od rodzaju odpadów 
dowożonych do zakładu i kierowanych na instalację.  

Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania przedstawiono 
w poniższej tabeli 
Tabela 2 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w wyniku przetwarzania 

Lp. 
Kod 

odpadu Odpad 

Masa 
odpadów 
[Mg/rok] 

1.  19 12 02 Metale żelazne 1000 
2.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 28 400 

3. 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 6 870 

4.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 600 

 
W powyższej tabeli przedstawiono maksymalne ilości wytwarzanych odpadów 

w planowanej instalacji. Przewiduje się różne opcje związane z ilością i rodzajem 
przetwarzanych i wytwarzanych odpadów w okresie roku. Maksymalna ilość odpadów 
wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne – odpad o kodzie 
19 12 10 wyniesie 28 400 Mg/rok. Natomiast maksymalna ilość wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych o kodzie 19 12 11* wyniesie 6 870 Mg/rok. 



14 
 

Sumaryczna ilość odpadów 19 12 10 i 19 12 11* wytworzonych w wyniku przetwarzania 
przekazana do Cementowni wyniesie 28 400 Mg/rok. 

Wnioskodawca przewiduje sytuację, która zakłada, że w okresie roku będzie wytwarzał 
tylko i wyłącznie odpad o kodzie 19 12 10 i wówczas ta ilość wyniesie 28 400 Mg/rok. Jeśli w 
instalacji będą przetwarzane odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne to 
wówczas ilość wytwarzanego paliwa o kodzie 19 12 10 będzie pomniejszona o ilość 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych o kodzie 19 12 11*. Natomiast maksymalna ilość 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych w okresie roku wyniesie 6870 Mg/rok. 

5. W uzupełnieniu do raportu zostały przedstawione nowe okoliczności m. in. w zakresie 
rodzajów paliwa alternatywnego powstającego w wyniku przetwarzania odpadów 
tj. odpady o kodzie 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne. 

Z wiedzy Organu oraz na podstawie dostępnych danych literaturowych (m. in. 
definicja paliwa alternatywnego) jak również na podstawie aktów wykonawczych do 
ustawy o odpadach w tym m. in. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 
2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz.10) paliwo alternatywne 
stanowi odpad, któremu został przyporządkowany wyłącznie kod odpadu 19 12 10 – 
odpady palne (paliwo alternatywne). Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawione w 
uzupełnieniu do raportu informacje w zakresie zakwalifikowania paliwa 
alternatywnego do odpadu o kodzie 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne jest nieprawidłowe. 

Odpady o kodzie 19 12 11* stanowią odpady  w wyniku mechanicznej obróbki 
odpadów na liniach sortowniczych jako tzw. „balast” poprocesowy zawierający 
substancje niebezpieczne.  

Ponadto z informacji zawartych w dokumentacji wynika, że wytworzone paliwo 
alternatywne kierowane będzie do cementowni. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 zawartym w aneksie nr 1 do raportu przedstawiono 
pismo Cemex Polska Sp. z o.o. z dnia 11 września 2020 r., w którym postawiono 
wymagania jakie musi spełniać paliwo alternatywne dostarczane do Cemex Polska 
Sp. z o.o. W przedłożonym piśmie paliwo alternatywne stanowi odpad o kodzie 19 12 
10 a nie dodatkowo 19 12 11*.  

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia należy jednoznacznie określić rodzaje oraz 
ilości odpadów w postaci paliwa alternatywnego powstającego w wyniku procesu 
technologicznego przetwarzania odpadów uwzględniając w szczególności strumień 
odpadów kierowanych do przetwarzania. 
 

Wnioskodawca zgadza się, iż właściwym dla paliwa alternatywnego jest wyłącznie kod 
odpadu 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne). 
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W odpowiedzi na pytania z dnia 10 listopada 2020 r. Wnioskodawca użył 
nieprawidłowo określenia „paliwo alternatywne” w odniesieniu do odpadu o kodzie 
19 12 11*. 

Posłużono się zwyczajowym określeniem tego rodzaju odpadów powstałych 
z rozdrobnienia odpadów niebezpiecznych i kierowanych do procesów współspalania 
w cementowniach. Wnioskodawca będzie wytwarzał odpady kaloryczne, które następnie 
będą przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu unieszkodliwiania ich w procesie 
unieszkodliwiana D10. Instalacje do których przekazywane będą wytwarzane w wyniku 
przetwarzania odpady kaloryczne posiadają pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie 
odpadów o kodzie 19 12 11*. 

Na potwierdzenie tego faktu załączamy kopie pozwolenia zintegrowanego 
Cementowni Chełm należącej do Cemex Polska Sp. z o.o., w którym w punkcie I.8.4., 
podpunkt/Tabela I.8.4.1. pozycja 27 na stronie 32 widnieje kod 19 12 11* dopuszczony do 
unieszkodliwiania w procesie D10. 

Analogicznie do powyższego w załączonej do niniejszej odpowiedzi kopii pozwolenia 
zintegrowanego wydanego dla Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz 
w Małogoszczu, z którą Wnioskodawca współpracuje w zakresie przetwarzania paliw 
alternatywnych w punkcie 6, podpunkt/Tabela: b) pozycja: 50 na stronie 9 widnieje kod 19 12 
11* jako przewidziany do przetworzenia w procesie D10.  

   
 

6. Należy przedłożyć szczegółową analizę BAT 2 oraz BAT 4 uwzględniając planowane 
do zastosowania na terenie Zakładu procedury oraz rozwiązania chroniące 
środowisko, rodzaj prowadzonej technologii, rodzaje przetwarzanych odpadów jak 
również obowiązujące przepisy dotyczące magazynowania odpadów. Informacje 
dotyczące analizy BAT przedłożone w uzupełnieniu do raportu są opracowane bardzo 
ogólnie. 

Analiza BAT musi zawierać jednoznaczną, wyczerpującą, niebudzącą wątpliwości 
analizę porównawczą planowanej do zastosowania technologii z najlepszymi 
technikami BAT, o których mowa w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z 
dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, na podstawie której tutejszy Organ 
przeanalizuje, czy planowana inwestycja spełni wymagania najlepszych dostępnych 
technik  a tym samym umożliwi analizę oraz ocenę potencjalnego oddziaływania na 
środowisko przedmiotowej inwestycji.  
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Poniżej przedstawiono uszczegółowiona analizę BAT 2 oraz BAT 4 
BAT 2. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej zespołu urządzeń w ramach BAT należy stosować 
wszystkie poniższe techniki. 

 Technika Opis 

a) Opracowanie i wdrożenie procedur 
charakterystyki odpadów i procedur 
poprzedzających ich odbiór 

Procedury te mają na celu zapewnienie 
technicznej (i prawnej) przydatności 
czynności przetwarzania odpadów 
w przypadku poszczególnych odpadów przed 
ich przybyciem do zakładu. Obejmują one 
procedury gromadzenia informacji 
o odpadach dostarczonych do przetworzenia 
i mogą obejmować pobieranie próbek 
i charakterystykę odpadów w celu uzyskania 
wystarczającej wiedzy na temat składu 
odpadów. Procedury poprzedzające odbiór 
odpadów są oparte na ryzyku, wziąwszy pod 
uwagę np. niebezpieczne właściwości 
odpadów, ryzyko stwarzane przez odpady 
pod względem bezpieczeństwa 
procesowego, bezpieczeństwa pracy i 
skutków dla środowiska, a także informacje 
dostarczone przez poprzedniego(-ich) 
posiadacza(-y) odpadów. 
 

 Na etapie eksploatacji zostaną wprowadzone procedury przyjęcia odpadów. Pracownik 
obsługujący wagę samochodową przed przyjęciem odpadów przeprowadzi wstępną 
weryfikację odpadów pod kątem ich rodzaju i pochodzenia.  

Dostarczający odpady będzie wypełniał Kartę Kwalifikacji Odpadu.  

Odpady dostarczone do zakładu będą podlegały weryfikacji zgodności dostawy z awizacją 
przez pracownika – wagowego  

Transport przyjeżdżający do zakładu będzie podlegać wizyjnej kontroli poprzez dwie 
kamery, skierowane na stanowisko wagi. Kamera posiada opcję przybliżenia, w związku 
z tym można w dużym przybliżeniu dokonać oceny wizualnej odpadu. W pierwszej 
kolejności sprawdzana będzie jednolitość odpadu, wielkość frakcji i rodzaj zadeklarowanych 
odpadów.  

Druga wizyjna kontrola nastąpi przy rozładunku odpadu. Wówczas sprawdzane będzie  czy 
dostarczony odpad nie jest zanieczyszczony innymi odpadami nienadającymi się do 
przetwarzania w instalacji.  

W przypadku stwierdzonej niezgodności Wnioskodawca odmówi przyjęcia odpadów do 
instalacji. Niezgodność będzie powodować reklamacje polegające na zwrocie dostawy do 
nadawcy lub obciążenia nadawcy dodatkowymi kosztami związanymi z 
zagospodarowaniem niezgodnej dostawy.  

b) Opracowanie i wdrożenie procedur 
odbioru 

Procedury odbioru mają na celu 
potwierdzenie charakterystyki odpadów 
określonej na etapie poprzedzającym odbiór. 
Procedury te umożliwiają określenie 
elementów, które należy zweryfikować przy 
przybyciu odpadów do zakładu, a także 
kryteria odbioru i odmowy odbioru 
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odpadów. Mogą one obejmować pobieranie 
próbek, inspekcję i analizę odpadów. 
Procedury odbioru odpadów są oparte na 
ryzyku, wziąwszy pod uwagę np. 
niebezpieczne właściwości odpadów, ryzyko 
stwarzane przez odpady pod względem 
bezpieczeństwa procesowego, 
bezpieczeństwa pracy i skutków dla 
środowiska, a także informacje dostarczone 
przez poprzedniego(-ich) posiadacza(-y) 
odpadów. 

 Po wstępnej weryfikacji odpady kierowane będą do miejsc magazynowania (do zadaszonej 
wiaty podzielonej blokami betonowymi), gdzie następuje ich rozładunek i ponowna ich 
weryfikacja pod kątem właściwego zakwalifikowania do kodu odpadu. W przypadku 
odpadów, których Zakład nie może przyjąć, transporty takie będą zawracane do posiadacza 
odpadu. 

Z partii dostarczonego do zakładu odpadów pobierane będą próbki, w której sprawdzane 
będą kaloryczność i wilgotność. Czas wykonania prób wynosi pół godziny.  

Odpady weryfikowane będą przy rozładunku pod kątem zanieczyszczeń, np. czy odpady z 
drewna nie są zanieczyszczone gruzem. 

W przypadku stwierdzonej niezgodności Wnioskodawca odmówi przyjęcia odpadów do 
instalacji. Niezgodność będzie powodować reklamacje polegające na zwrocie dostawy do 
nadawcy lub obciążenia nadawcy dodatkowymi kosztami związanymi z 
zagospodarowaniem niezgodnej dostawy.  

Fakt zwrotu odpadów zostanie zanotowany w systemie monitorującym przepływ odpadów 
w zakładzie, który jest kompatybilny z systemem BDO.  

c) Opracowanie i wdrożenie systemu 
śledzenia oraz wykazu odpadów 

System śledzenia oraz wykaz odpadów mają 
na celu śledzenie lokalizacji i ilości odpadów 
w zakładzie. Wykaz ten zawiera wszystkie 
informacje wygenerowane w wyniku 
zastosowania procedur poprzedzających 
odbiór (np. data przybycia do zakładu 
i niepowtarzalny numer referencyjny 
odpadów, informacje o poprzednim(-ich) 
posiadacz(-ach) odpadów, wyniki analizy 
poprzedzającej odbiór oraz analizy odbioru, 
planowana ścieżka przetwarzania, rodzaj 
i ilość odpadów przechowywanych 
w zakładzie, w tym wszystkie 
zidentyfikowane zagrożenia), odbioru, 
magazynowania, przetwarzania lub 
przenoszenia poza zakład. System śledzenia 
odpadów jest oparty na ryzyku, wziąwszy 
pod uwagę np. niebezpieczne właściwości 
odpadów, ryzyko stwarzane przez odpady 
pod względem bezpieczeństwa 
procesowego, bezpieczeństwa pracy i 
skutków dla środowiska, a także informacje 
dostarczone przez poprzedniego(-ich) 
posiadacza(-y) odpadów. 
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 Wszystkie odpady przyjmowane do zakładu, poddawane procesowi przetwarzania oraz 
wytworzone w wyniku procesu przetwarzania będą rejestrowane w systemie 
elektronicznym kompatybilnym z systemem BDO.  

W systemie rejestrowana będzie: ilość przyjmowanych odpadów, data i godzina przyjęcia 
odpadów, numer rejestracyjny samochodu, niepowtarzalny numer referencyjny partii 
odpadów, dane posiadacza, od którego przyjmowane odpady, wyniki przeprowadzonych 
prób.  

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów w systemie będzie również umieszczana 
informacja o przyczynie odmowy.  

W systemie będą wprowadzane informacje na temat rodzaju i ilości przetwarzanych 
odpadów, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz rodzaju i ilości odpadów 
przekazanych do magazynu. W systemie będą także zawarte informacje na temat rodzaju i 
ilości odpadów przekazywanych uprawnionym odbiorcom.  

Informacje zawarte w systemie będą na bieżąco analizowane przez kierownictwo zakładu w 
celu udoskonalenia i usprawnienia pracy instalacji i przepływu odpadów w zakładzie.   

Dodatkowo instalacja i magazyny odpadów będą wyposażone w monitoring wizyjny. 
Podczas procesu przetwarzania będzie prowadzony monitoring wizyjny magazynowanych 
i przetwarzanych odpadów. 

W systemie elektronicznym będą zawarte informacje o przeprowadzonych pracach 
konserwacyjnych instalacji oraz ewentualnych sytuacjach awaryjnych.  

e Zapewnienie segregacji odpadów Odpady są trzymane oddzielnie w zależności 
od ich właściwości, aby umożliwić łatwiejsze 
i  bezpieczniejsze dla środowiska 
magazynowanie i przetwarzanie. Segregacja 
odpadów polega na fizycznym oddzieleniu 
odpadów oraz na procedurach 
umożliwiających określenie czasu i miejsca 
przechowywania odpadów. 

 Odpady po przyjęciu do Zakładu będą kierowane przez wyszkolony personel do 
odpowiednich magazynów. Przyjęte odpady w zależności od ich rodzaju kierowane będą do 
magazynu odpadów niebezpiecznych lub do magazynu odpadów innych niż niebezpieczne.   

f Zapewnienie zgodności odpadów przed 
zmieszaniem lub sporządzeniem 
mieszanki odpadów 

Zgodność jest zapewniana dzięki zbiorowi 
środków weryfikacyjnych i testów w celu 
wykrycia wszelkich niepożądanych lub 
potencjalnie niebezpiecznych reakcji 
chemicznych (np. polimeryzacji, 
powstawania gazu, reakcji egzotermicznej, 
rozkładu, krystalizacji, strącania) między 
odpadami podczas mieszania, łączenia lub 
wykonywania innych czynności związanych z 
przetwarzaniem. Testy zgodności są oparte 
na ryzyku, wziąwszy pod uwagę np. 
niebezpieczne właściwości odpadów, ryzyko 
stwarzane przez odpady pod względem 
bezpieczeństwa procesowego, 
bezpieczeństwa pracy i skutków dla 
środowiska, a także informacje dostarczone 
przez poprzedniego(-ich) posiadacza(-y) 
odpadów. 
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 Dla ujednolicenia składu produktu finalnego wychodzącego z instalacji tj. paliwa 
alternatywnego o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 11* konieczne jest 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadów innych niż 
niebezpieczne z odpadami innymi niż niebezpieczne bez mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

Przed procesem mieszania będzie zapewniona zgodność mieszanych odpadów, która będzie 
weryfikowana na etapie przyjmowania odpadów do zakładu. Odpady będą poddawane 
kontroli wizyjnej (jednolitość odpadów, wielkość frakcji, rodzaj zdeklarowanych odpadów, 
brak zanieczyszczeń w odpadach).  

Przyjmowane odpady będą poddawane testom zgodności - partie odpadów będą badane 
pod kątem wilgotności i kaloryczności.  

g Sortowanie dostarczanych odpadów 
stałych 

Sortowanie dostarczanych odpadów stałych 
ma na celu zapobieganie przedostawaniu się 
niepożądanego materiału do kolejnych 
procesów przetwarzania odpadów. Może 
ono polegać na: 

 ręcznym oddzielaniu na 
podstawie badania wzrokowego, 

 oddzielaniu metali żelaznych, 
metali nieżelaznych lub 
wszystkich metali, 

 oddzielaniu optycznym, np. 
z wykorzystaniem spektroskopii 
w bliskiej podczerwieni lub 
systemów RTG, 

 separacja densymetryczna, np. za 
pomocą klasyfikacji powietrznej, 
w separatorach flotacyjno- 
sedymentacyjnych, na stołach 
wibracyjnych, 

 oddzielaniu na podstawie 
wielkości metodą przesiewania. 

 Na instalację będą trafiały odpady wstępnie wyselekcjonowane przez wytwarzających o 
wysokiej kaloryczności i niskiej wilgotności.  
Odpady będą segregowane po przyjęciu do zakładu do odpowiednich magazynów – będą 
one selektywnie magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych i w magazynie 
odpadów innych niż niebezpieczne. 
Odpady podczas rozładunku do odpowiednich boksów magazynowych oraz podczas 
ładowania na instalację będą poddawane badaniu wzrokowemu pod kątem czystości. 
Odpady zanieczyszczone innymi odpadami nie będą przyjmowane na instalacje. 
Odpady w pierwszej kolejności podawane będą na rozdrabniacz wstępny – pierwsze 
urządzenie w całym ciągu technologicznym. Rozdrabniacz ten będzie załadowywany za 
pomocą ładowarki odpadami z odpowiednich boksów magazynowych.  
Wielkość frakcji odpadów po przejściu przez rozdrabniacz wstępny będzie wynosić 
ok. 100 mm. Następnie poprzez system przenośników zostaną przetransportowane na 
przenośnik rewersyjny, który w zależności od wyboru pożądanego modułu przetransportuje 
odpady: 

– do kontenera/buforu znajdującego się na placu gabaryciarni – moduł rozdrabniania 
– na linię właściwą tj. moduł przygotowania produktu końcowego – paliwa RDF 

o wysokiej kaloryczności. 
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BAT 4. Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z magazynowaniem odpadów, w ramach BAT należy 
stosować wszystkie poniższe techniki. 

 Technika Opis Zastosowanie 

a) Zoptymalizowane miejsce 
magazynowania 

Obejmuje to następujące techniki: 
- miejsce magazynowania jest 

usytuowane możliwie jak najdalej 
z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia od obiektów 
wrażliwych, cieków wodnych itp., 

- miejsce magazynowania jest 
usytuowane w taki sposób, aby 
wyeliminować lub 
zminimalizować zbędne 
postępowanie z odpadami na 
terenie zakładu (np. dwukrotne 
lub wielokrotne postępowanie z 
tymi samymi odpadami lub 
niepotrzebnie wydłużone 
odległości przemieszczania na 
terenie zakładu). 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Instalacja znajduje się na terenie przemysłowym w znacznej odległości od cieków wodnych.  
Wszystkie miejsca magazynowania odpadów znajdują się na utwardzonym podłożu pod 
zadaszeniem. Lokalizacja miejsc magazynowania odpadów przeznaczonych do 
przetwarzania będzie optymalna, tak aby czas przejazdu ładowarki oraz proces ładowania 
odpadów na instalacje przebiegał sprawnie i w jak najkrótszym okresie czasu.  

b) Odpowiednia pojemność 
magazynowania 

Wdrażane są środki w celu 
uniknięcia gromadzenia odpadów, 
takie jak: 
- wyraźnie ustalona i nie 

przekraczana maksymalna 
pojemność magazynowania 
odpadów, wziąwszy pod uwagę 
charakterystykę odpadów  
(np. w odniesieniu do ryzyka 
pożaru) i zdolność przetwarzania, 

- ilość przechowywanych 
odpadów jest regularnie 
monitorowana pod kątem 
maksymalnej dopuszczalnej 
pojemności magazynowania, 

- wyraźnie ustalony maksymalny 
czas składowania odpadów. 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Pojemności poszczególnych magazynów zostały zaplanowane w sposób dostosowany do 
potrzeb instalacji i ilości magazynowanych odpadów. Ilość magazynowanych odpadów 
będzie na bieżąco monitorowana poprzez śledzenie ilości przyjmowanych odpadów na 
instalację oraz ilości odpadów przetworzonych i wytworzonych w instalacji.  
Ilość magazynowanych odpadów będzie regularnie monitorowana pod kątem maksymalnej 
dopuszczalnej pojemności magazynowania. Przyjęcia odpadów na instalacje będą 
dostosowane do pojemności magazynu oraz możliwości przerobowych instalacji.  
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 Technika Opis Zastosowanie 

c) Bezpieczna obsługa miejsca 
magazynowania 

Obejmuje to takie środki, jak: 
- sprzęt używany do załadunku, 

rozładunku i magazynowania 
odpadów jest wyraźnie 
udokumentowany i 
oznakowany, 

- odpady wrażliwe na ciepło, 
światło, powietrze, wodę itp. są 
zabezpieczone przed takimi 
warunkami otoczenia, 

- pojemniki i beczki nadają się do 
danego zastosowania i są 
przechowywane w bezpieczny 
sposób. 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Sprzęt użytkowany do obsługi instalacji utrzymany będzie w należytym stanie technicznym, 
Wszystkie maszyny i urządzenia będą oznakowane oraz będą posiadać aktualne badania 
techniczne, które będą odpowiednio udokumentowane. 
Odpady przeznaczone do przetwarzania będą odpowiednio zabezpieczone przed 
czynnikami atmosferycznymi w celu zabezpieczenia ich przed zwilgotnieniem – boksy 
magazynowe będą zadaszone.  
Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania będą także magazynowane w halach w 
sposób zabezpieczający je przed czynnikami atmosferycznymi.  
Pojemniki, w których będą magazynowane odpady będą odpowiednio zabezpieczone 
i przechowywane tak aby zapewnić jak najdłuższe użytkowanie.  

d) Wydzielony obszar do 
magazynowania i 
postępowania z opakowanymi 
odpadami niebezpiecznymi 

W stosownych przypadkach do 
magazynowania i postępowania z 
opakowanymi odpadami 
niebezpiecznymi wykorzystuje się 
obszar specjalnie przeznaczony do 
tego celu. 

Możliwość 
ogólnego 
stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń. 

 Na terenie przedsięwzięcia będą wydzielone dwie strefy odpadów niebezpiecznych - odpady 
niebezpieczne przewidziane do przetwarzania oraz odpady o kodzie 19 12 11*- wytworzone 
w wyniku przetwarzania.  
Strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych będą odpowiednio oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań dla magazynowania odpadów 
Na terenie przedsięwzięcia będzie znajdował się magazyn odpadów niebezpiecznych i 
magazyn odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do przetwarzania - wiaty 
magazynowe o konstrukcji blaszanej.  
Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania – odpady niebezpieczne i odpady inne niż 
niebezpieczne będą magazynowane w halach. 
Opady będą magazynowane na utwardzonym podłożu. Zakład jest ogrodzony 
zabezpieczony przed wstępem osób trzecich, objęty całodobową ochroną.  
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Gospodarka wodno - ściekowa 
7. Z informacji zawartych w Raporcie i Aneksie nr 1 wynika, że  na terenie Zakładu na 

cele p.poż będzie wykorzystywany zbiornik o pojemności ok. 162 m3, powstały  
w wyniku likwidacji stacji paliw (działka nr 139/9), zasilany wodami opadowymi oraz 
zbiornik o pojemności 200 m3, zasilany ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce nr 
139/52.  

W Aneksie nr 2 zamieszczono informację, że  na terenie Zakładu znajduje się  zbiornik 
p. pożarowy o powierzchni 134 m2. 

Należy ujednolicić informacje nt. istniejących i planowanych zbiorników 
p. pożarowych, ich pojemności oraz źródeł wody na cele p.poż.  

Odniesienia się do możliwości wykorzystywania wód opadowych na cele 
p. pożarowe, celem ograniczenia poborów wód podziemnych i ochrony przez suszą. 

Wnioskodawca w aneksie nr 2 podał powierzchnię zbiornika na cele p.poż. wynoszącą 
134 m2. Zbiornik ten zgodnie z wyjaśnieniami z aneksu nr 2 zlokalizowany jest na działce nr 
139/52, ma pojemność 200 m3 i jest oddalony od planowanej instalacji o ok. 70 m. Zbiornik 
ten jest zasilany ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce nr 139/52. 

Wnioskodawca w innej inwestycji planuje budowę zbiornika na cele p.poż. o 
pojemności ok. 162 m3, który powstanie w wyniku likwidacji stacji paliw (działka nr 139/9). 
Zbiornik będzie zasilany wodami opadowymi i wykorzystywany będzie na cele p.poż. dla 
planowanej instalacji. 

 
 

8. Należy wyjaśnić o ile wzrosną wielkości emisji wód opadowych i roztopowych  
z terenu planowanego przedsięwzięcia w wyniku realizacji inwestycji. 

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia ilość powstających wód opadowych 
przy przyjętym natężeniu deszczu q = 15 l/s×ha wzrośnie o 0,09 l/sek. 

 

9. Należy odnieść się do zgodności rozwiązań w zakresie odprowadzania wód 
deszczowych do kanalizacji deszczowej z założeniami BAT 19 - Obszar przetwarzania 
odpadów jest podłączony do infrastruktury odwadniającej. Wody deszczowe z 
obszarów przetwarzania i magazynowania gromadzi się  
w infrastrukturze odwadniającej wraz z wodą do czyszczenia, sporadycznymi 
wyciekami itp. i w zależności od zawartości zanieczyszczeń zawraca się ją do obiegu 
lub odprowadza do dalszego oczyszczania. 
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BAT 19. Aby zoptymalizować zużycie wody, zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków oraz aby zapobiec lub, jeżeli 
nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje do gleby i wody, w ramach BAT należy stosować odpowiednią 
kombinację poniższych technik 

 Technika Opis Zastosowanie 

g) Odpowiednia 
infrastruktura 
odwadniająca 

Obszar przetwarzania odpadów jest 
podłączony do infrastruktury 
odwadniającej. Wody deszczowe z 
obszarów przetwarzania i 
magazynowania gromadzi się w 
infrastrukturze odwadniającej wraz z 
wodą do czyszczenia, sporadycznymi 
wyciekami itp. i w zależności od 
zawartości zanieczyszczeń zawraca się ją 
do obiegu lub odprowadza do dalszego 
oczyszczania. 

Możliwość ogólnego 
stosowania w nowych 
zespołach urządzeń. 
Możliwość ogólnego 
stosowania w istniejących 
zespołach urządzeń w 
ramach ograniczeń 
związanych z układem 
systemu odwadniania. 

 Wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej i będą przekazywane do 
dalszego oczyszczania poza zakładem. W procesie przetwarzania odpadów w planowanej 
instalacji nie wykorzystuje się wody, w związku z czym nie ma uzasadnienia, aby zawracać ją 
do obiegu.  
 

Ochrona powietrza: 
1. Należy doprecyzować poniżej przedstawione informacje: 

a) w ślad za BAT 3 w Aneksie do Raportu stwierdzono, że opracowanie informacji  
o strumieniach gazów odlotowych, w tym przeprowadzenie badań ładunków 
zanieczyszczeń do powietrza możliwe będzie po uruchomieniu instalacji. Należy 
wyjaśnić gdzie będą prowadzone pomiary oraz ich zakres. 

Zgodnie z BAT 8 dla instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych 
należy prowadzić monitoring LZO z częstotliwością raz na 6 miesięcy. 

Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została 
zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazów odlotowych na podstawie wykazu, o którym 
mowa w BAT 3.  

W związku z powyższym w celu opracowania informacji o strumieniu gazów 
odlotowych będzie oznaczone LZO. Badania LZO będą wykonane na terenie hali instalacji np. 
nad modułem przygotowania produktu końcowego – rozdrabniarka końcową.  

b) przedstawić miejsce i sposobu wykonywania pomiarów LZO, a także sposób 
przekazywania otrzymanych wyników (str. 12 Aneksu), 

Badania LZO będą wykonane na terenie hali instalacji. Zgodnie z BAT 8 badania należy 
wykonać zgodnie z normą EN 12619.  

Laboratorium wykonujące pomiary będzie posiadało odpowiednią akredytację.  

Przekazywanie wyników będzie zależne od laboratorium wykonującego pomiary 
prawdopodobnie będzie odbywać się drogą elektroniczną lub papierową.  
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c) gdzie znajduje się separator powietrzny, na którym planowane jest zainstalowanie 
filtra tkaninowego (str. 24 Aneksu), 

Separator powietrzny jest elementem wyposażenia technologicznego instalacji. 
Posadowiony będzie pomiędzy przesiewaczem dyskowym a rozdrabniarką końcową. Jego 
zadaniem będzie oddzielanie frakcji tzw. ciężkiej od lekkiej, kalorycznej będącej komponentem 
paliwa alternatywnego. Głównym zadaniem separatora powietrznego jest zabezpieczenie 
rozdrabniarki końcowej przed uszkodzeniem przez odpady frakcji ciężkiej.  

 
d) jaka jest skuteczność planowanego do zastosowania filtra. 

 

Producent separatora powietrznego zakłada skuteczność filtra na poziomie 98,9%. Filtr 
jest elementem składowym separatora gwarantującym skuteczność separacji frakcji tzw. 
ciężkiej od lekkiej, kalorycznej.  
 
2. Zweryfikować zapisy raportu na str. 43 – 44 dot. aktualnych wartości pyłu PM 2,5  

i otrzymanych w wyniku modelowania stężeń średniorocznych pyłu w powietrzu  

W Aneksie nr 2 błędnie podano informację, że „Zgodnie z podanym przez GIOS 
aktualnym stanem jakości powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono 
występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 określonego do 
osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r.” Zgodnie z aktualnym stanem jakości powietrza stężenie pyłu 
PM2,5 w rejonie przedsięwzięcia wynosi 19 µg/m3, co jest wartością bardzo bliską 
dopuszczalnemu stężeniu określonemu w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 
Z przeprowadzonych obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wynika, iż w rejonie 
przedsięwzięcia będą występowały przekroczenia pyłu PM2,5. Przy czym obliczona 
maksymalna emisja roczna poza terenem planowanego przedsięwzięcia dla wariantu 
proponowanego przez Wnioskodawcę oraz dla wariantu alternatywnego wyniosła około 
2,04 µg/m³, co stanowi ok. 10,21 % poziomu dopuszczalnego. W związku z tym, to nie 
przedmiotowe przedsięwzięcie powoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego. Jest to 
spowodowane złym stanem jakości powietrza w rejonie przedsięwzięcia. Obliczona 
maksymalna emisja roczna poza terenem przedsięwzięcia i bliskie poziomowi dopuszczalnemu 
stężenie pyłu PM2,5 określone w tle zanieczyszczeń kumulują się, co przyczynia się do 
występowania przekroczeń. 
 
Załączniki: 

1. Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonymi miejscami magazynowania 
odpadów. 

2. Pozwolenia zintegrowane: Cementowni Chełm należącej do Cemex Polska 
Sp. z o.o. i Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz w Małogoszczu - 
wersja elektroniczna.  


