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W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia
29.04.2021 rok,  znak  WOOŚ.4221.51.2020.GM.4  oraz  pisma  Urzędu Miasta  Lublin  z  dnia
05.05.2021 rok, znak OŚ-OD-I.6220.120.2020 przekazuję poniższe wyjaśnienia. 

1. Planowana  inwestycja  zawiązana  jest  z  przetwarzaniem  oraz  wytwarzaniem  odpadów
palnych. Na tej podstawie w dokumentacji  należy odnieść się do  rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania,  magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z
2020 r. poz. 296).
Należy  gruntownie,  szczegółowo  oraz  w  pełnym  zakresie dokonać  analizy  spełnienia
wymagań  wynikających  z  ww.  rozporządzenia  oraz  planowanych  do  zastosowania
rozwiązań związanych z magazynowaniem odpadów które umożliwią spełnienie wymagań
wynikających  z  ww.  rozporządzenia  a  tym  samym  prowadzenia  inwestycji  zgodnie  z
przepisami prawa. 
Pismem  z  dnia  12  lutego  2021  r.  znak:WOOŚ.4221.51.2020.GM.3  Regionalny  Dyrektor
Ochrony  Środowiska  w  Lublinie  wezwał  Wnioskodawcę  do  uzupełnienia  dokumentacji  w
zakresie analizy 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  podstawie  uzasadnień  do  poszczególnych  aktów  prawnych  wynika,  że  co  do  zasady
przepisy  ww.  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dla  magazynowania
odpadów powinny być stosowane równolegle z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  19  lutego  2020  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie
ochrony przeciwpożarowej,  jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania,  magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.  U.  z
2020r. poz. 296). Jednak, z uwagi na fakt, że niektóre wymagania przeciwpożarowe mogą być
ustalane indywidualnie dla danego miejsca, w przypadku gdyby z jakichś względów mogłyby
kolidować  z  wymaganiami  dotyczącymi  magazynowania  odpadów  określono,  że
pierwszeństwo mają wymagania przeciwpożarowe. 

W  załączniku  nr  1  przedstawiono  opinię  rzeczoznawcy  ds.  zabezpieczeń  pożarowych,
stwierdzającą  spełnienie  wymagań  ochrony  przeciwpożarowej  dla  wyżej  planowanego
przedsięwzięcia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych KOM-EKO S.A. przy
ulicy Metalurgicznej 17A w Lublinie wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
jakie mają spełnić obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U.2020 roku, poz.296 z dnia 2020.02.25).

Dla zakładu zgodnie z  ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (Dz.U.2020.779 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.
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Operat  przeciwpożarowy  będzie  opracowany  zgodnie  z  wyżej  wymienionym
rozporządzeniem.  

2. Z informacji zawartych w przedłożonych dokumentach (m. in. tabela 1 aneksu nr 3) wynika, że
do przetwarzania kierowane będzie szereg odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpady
niebezpieczne.  W  dokumentacji  wskazano,  że  w  wyniku  przetwarzania  powstaną  m.  in.
odpady o kodach: 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), 19 12 11* - inne odpady
(w tym zmieszane substancje i  przedmioty)  z  mechanicznej  obróbki  odpadów zawierające
substancje  niebezpieczne.  Jak  już  wskazano  w  piśmie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska  w  Lublinie  z  dnia  12  lutego  2021  r.  znak:WOOŚ.4221.51.2020.GM.3,  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.
Z  przedłożonych  wyjaśnień  wynika,  że  cyt:  „  (...)  na  projektowanej  instalacji  nie  będą
prowadzone procesy w wyniku których odpady niebezpieczne przestaną być niebezpieczne”
(str. 30 aneksu nr 2).
Ponadto w aneksie nr 3 uzupełnienia wskazano cyt: „Na przyjmowane odpady niebezpieczne i
inne  niż  niebezpieczne  będzie  wykonana  zadaszona  wiata  o  powierzchni  około  450m2

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  magazynowane w magazynie paliwa RDF (...).  Odpady o
kodzie  19  12  11*  wytwarzane  w  wyniku  przetwarzania  odpadów  niebezpiecznych  będą
załadowywane  bezpośrednio  z  namiotu  magazynowego  nr  7  na  środki  transportu,  a
następnie kierowane do cementowni”
Powyższe  informacje  wskazują,  że  odpady  o  kodzie  19  12  10  –  odpady  palne  (paliwo
alternatywne), wytwarzane będą z odpadów innych niż niebezpieczne natomiast odpady o
kodzie 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki  odpadów  zawierające  substancje  niebezpieczne,  będą  wytwarzane  z  odpadów
niebezpiecznych. 
Przedstawiony  w  dokumentacji  opis  technologiczny  w żadnym  zakresie  nie  wskazuje  aby
paliwo  alternatywne  wytwarzane  było  w  wyniku  przetwarzania  odpadów  innych  niż
niebezpieczne zaś odpady o kodzie  19 12 11* wytwarzane będą w wyniku przetwarzania
odpadów  niebezpiecznych  biorąc  jednocześnie  pod  uwagę,  że  przedmiotowa  inwestycja
dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji o jedną linię technologiczną. 
Biorąc powyższe pod uwagę należy przedłożyć stosowne wyjaśnienia jakie planowane są do
zastosowania rozwiązania uniemożliwiające mieszanie się odpadów innych niż niebezpieczne
z  odpadami  niebezpiecznymi  po przyjęciu  i  rozładunku  odpadów umożliwiające  produkcję
paliwa alternatywnego z odpadów innych niż niebezpieczne oraz wytwarzanie odpadów o
kodzie 19 12 11* z odpadów niebezpiecznych. Jak będzie przebiegał proces technologiczny
przetwarzania odpadów (np. zamiennie) przy zachowaniu przepisów wynikających z art.  5
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oraz art. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
797 ze zm.). 

Strumienie  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  oraz  odpadów  niebezpiecznych  będą
rozdzielone  poprzez  oddzielne  magazynowanie  odpadów  przeznaczonych  do  przetworzenia,
przetwarzanie  odpadów  na  instalacji  w  różnym  czasie,  oddzielne  magazynowanie  odpadów
wytworzonych w wyniku przetworzenia.  Przetwarzanie  odpadów niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne będzie rozdzielone przerwami technologicznymi. 

Wytworzone odpady paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 oraz odpady o kodzie 19 12
11*  będą  trafiać  do  magazynu  nr  7  (numeracja  zgodna  z  Aneksem  nr  3)  zlokalizowanego  w
sąsiedztwie instalacji poprzez zespół powiązanych ze sobą przenośników transportujących. 

Do magazynu będzie wchodził tylko jeden przenośnik, z którego odpady będą się wysypywać
na utwardzoną podłoże magazynu. Magazyn będzie podzielony ścianami z bloków betonowych na
części (sekcje). Pierwszą sekcję będzie stanowić strefa wysypu wytworzonych odpadów z przenośnika
wchodzącego do magazynu, drugą sekcję będzie stanowić strefa magazynowania odpadów o kodzie
19 12 11*, skąd bezpośrednio będą ładowane na środki transportu. 

W  przypadku  przetwarzania  na  instalacji  odpadów innych  niż  niebezpieczne  wytworzone
paliwo alternatywne (10 12 10) zostanie załadowane z sekcji pierwszej do kontenerów i przewiezione
na magazyn główny paliwa alternatywnego. W trakcie przerwy technologicznej instalacja zostanie
wyczyszczona i opróżniona z pozostałych na niej odpadów, strefa pierwsza wysypu paliwa również
zostanie oczyszczona z pozostałości paliwa.

W przypadku przetwarzania  na  instalacji  odpadów niebezpiecznych wytworzony  odpad o
kodzie 19 12 11* zostanie przewieziony za pomocą ładowarki  z  sekcji  pierwszej  do sekcji  drugiej
magazynu,  przeznaczonej  do  magazynowania  tych  odpadów.  Przed  przystąpieniem  do  produkcji
paliwa  alternatywnego  (19  12  10)  z  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  całą  instalacją  zostanie
wyczyszczona i opróżniona z pozostałych na niej odpadów. Sekcja pierwsza (wysypu paliwa) również
zostanie  oczyszczona  z  odpadów  19  12  11*.  W  ten  sposób  nie  będzie  możliwe  mieszanie  się
wytworzonych  odpadów paliwa  alternatywnego o kodzie  19  12 10 z  wytworzonymi  na  instalacji
odpadami o kodzie 19 12 11*.

Dla wyżej wymienionych czynności związanych z wytworzeniem i magazynowaniem odpadów
kodach 19 12 10 i 19 12 11* zostaną stworzone procedury dokładnie opisujące wymagany sposób
postępowania.

3. Należy dostosować analizę BAT pod kątem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji  z  dnia  19  lutego  2020  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej,  jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz.
296).

1.6 Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów
BAT 21 Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć, w ramach
BAT  należy  stosować  wszystkie  poniższe  techniki w  ramach  planu  zarządzania  w  przypadku
awarii (zob. BAT 1).
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Technika Opis

a) Środki ochrony Obejmują one takie środki, jak:
ochrona  zespołu  urządzeń  przed  czynami  dokonanymi  w złym

zamiarze,
system  ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwwybuchowej,

obejmujący sprzęt do zapobiegania, wykrywania i gaszenia,
dostępność i  sprawność odpowiedniego sprzętu sterującego w

sytuacjach nadzwyczajnych.

Do celów p.poż. będzie służyć zlokalizowany w odległości ok. 70 m od instalacji zbiornik wody
przeciwpożarowej o pojemności 200 m3.
Ponadto instalacja będzie wyposażona w system wykrywania, szybkiego tłumienia i  gaszenia
iskier. System zawierać będzie:

 centralę systemu,
 detektory,
 urządzenia gaśnicze,
 stacje podnoszenia ciśnienie wody,
 system grzejny.

Dodatkowo na całej długości linii technologicznej poprowadzona zostanie instalacja 
hydrantowa z możliwością podłączenia węży gaśniczych, które również będą zlokalizowane 
w kilku miejscach instalacji w szafkach hydrantowych

b) Zarządzanie emisjami 
powstającymi w wyniku
incydentów/awarii

Ustanawia się procedury i wprowadza techniczne przepisy 
dotyczące zarządzania (pod względem możliwego ograniczenia)
emisjami powstającymi w wyniku awarii i incydentów, takimi 
jak emisje z wycieków, wody gaśniczej lub zaworów 
bezpieczeństwa.

Pracownicy obsługujący instalację przeszkoleni będą w zakresie usuwania wszelkich awarii 
maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz ich skutków. Zakład wyposażony będzie w
sorbenty niezbędne w przypadku usuwania skutków wycieków.

c) System rejestracji i 
oceny 
incydentów/awarii

Obejmuje to następujące techniki:
 rejestr/dziennik służący do prowadzenia ewidencji 

wszystkich awarii, incydentów, zmian procedur i wyników 
inspekcji,

 procedury identyfikacji, reagowania i uczenia się na 
podstawie takich incydentów i awarii.

Wszystkie nadzwyczajne sytuacje będą ewidencjonowane w rejestrze awarii oraz 
dokumentacji eksploatacyjnej poszczególnych instalacji.
W Zakładzie zostaną opracowane procedury w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. 

d) Zapobieganie emisji 
powstającymi w wyniku
pożaru

Magazynowanie odpadów oraz eksploatacji instalacji zgodnie z 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 
2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, jakie mają spełnić obiekty budowlane lub 
ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, 
magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U.2020 roku, 
poz.296 z dnia 2020.02.25).
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Technika Opis

Warunek zostanie spełniony Dla zakładu zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. (Dz.U.2020.779 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.
Operat przeciwpożarowy będzie opracowany zgodnie z rozporządzeniem z Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełnić obiekty budowlane lub ich części oraz inne 
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów 
(Dz.U.2020 roku, poz.296 z dnia 2020.02.25).
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