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W nawiązaniu do pisma Urzędu Miasta Lublin z dnia 1 września 2020 roku, Znak sprawy: :OŚ-

OD-I.6220.120.2020 przekładam uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. 

Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

1. Wniosek dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do 

wytwarzania paliwa RDF, jednocześnie w raporcie o oddziaływaniu planowanej inwestycji na 

środowisko znajduje się zapis: „...Przedsięwzięcie nie ma na celu zwiększenia produkcji RDF na 

terenie Zakładu, ale podniesienie jakości paliwa...” . W związku z powyższym proszę o 

wyjaśnienie czy na terenie Zakładu Kom – Eko S.A. zmieni się i w jakim zakresie gospodarka 

odpadowa. Należy przedstawić informacje o istniejących oraz planowanych liniach 

przetwarzania odpadów wraz z ich przepustowością. 

Na terenie zakładu Kom - Eko S.A. zgodnie z decyzją pozwolenie zintegrowane znajdują się 

następujące instalacje: 

 3 linie do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej wydajności 

99 900 Mg/rok wyposażone w ciągi linii technologicznych w urządzenia do produkcji paliwa 

alternatywnego o wydajności 55 770 Mg/rok, 

 3 linie do sortowania odpadów zebranych selektywnie wyposażone w ciągi linii 

technologicznych w urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 

25 200 Mg/rok, roczna łączna moc przerobowa linii w zależności od wybranego wariantu 

pracy wynosi: 

 50 400 Mg/rok dla wariantu ukierunkowanego na produkcję paliwa alternatywnego; 

 27 000 Mg/rok dla wariantu ukierunkowanego na odzysk materiałowy, 

 instalacja biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej pochodzącej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych o wydajności 35 000 Mg/rok, 

 instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych zebranych selektywnie 

o wydajności 7000 Mg/rok.  

Wnioskodawca planuje realizację Lubelskiego Centrum Recyklingu, w skład którego będzie 

wchodzić: 

 instalacja do segregacji odpadów zebranych selektywnie o wydajności 30 000 Mg/rok. 

 moduł do produkcji paliwa RDF - przewidywana ilość wytwarzanego paliwa RDF w Lubelskim 

Centrum Recyklingu wyniesie 12 000 Mg/rok.  



3 
 

Po realizacji Lubelskiego Centrum Recyklingu likwidacji ulegną dwie funkcjonujące dotychczas 

instalacje: 

 Linia nr 1 (mieszcząca się w hali nr 5) o obecnej wydajności 24 000 Mg/rok; 

 Linia nr 3 (mieszcząca się w hali nr 2) o obecnej wydajności 13 200 Mg/rok. 

Planowane przedsięwzięcie polega na realizacji instalacji do wytwarzania paliwa RDF na 

terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A o wydajności 30 000 Mg/rok. 

Intencją wnioskodawcy podejmującego decyzję odnośnie realizacji przedsięwzięcia nie było 

zwiększenie wydajności zakładu pod względem ilości wytwarzanego paliwa RDF (w tym względzie 

ograniczają wnioskodawcę umowy i zlecenia z cementowniami), ale podniesienie jakości paliwa RDF. 

Funkcjonowanie nowej linii spowoduje jednak zwiększenie potencjalnej wydajności zakładu 

w zakresie wytwarzania paliwa RDF o 30 000 Mg/rok.  

Odbierające paliwo RDF cementownie podniosły wymagania jakościowe w zakresie 

kaloryczności i wilgotności, stąd jest konieczność uszlachetniania paliwa RDF wytwarzanego obecnie 

na bazie odpadów komunalnych. Należy podkreślić, iż jakość tego paliwa spada, wraz z rozwojem 

systemu selektywnej zbiórki odpadów – kaloryczne odpady opakowaniowe, które do tej pory 

znajdowały się w odpadach zmieszanych są przekierowywane do procesów recyklingu. Z punktu 

widzenia całego systemu gospodarowania odpadami jest to zjawisko pożądane, ale negatywnie 

wpływa na możliwość zagospodarowania frakcji kierowanych do produkcji RDF. Do tej pory 

wnioskodawca starał się poprawiać jakość RDF wykorzystując w tym celu odpady wielkogabarytowe i 

wielomateriałowe, oraz pozyskując z rynku gotowe wysokokaloryczne paliwo RDF w celu 

uszlachetniania. Niestety wzrost wymagań cementowni spowodował, iż dostępność tego paliwa 

zmalała.  

Jedynym dostępnym sposobem przygotowania paliwa alternatywnego spełniającego wymogi 

cementowni jest więc uszlachetnienie go paliwem wytwarzanym na bazie odpadów przemysłowych, 

wielkogabarytowych i wybranych rodzajów odpadów komunalnmych charakteryzujących się dużą 

kalorycznością i małą wilgotnością. W ostatnich latach zauważa się tendencję wzrostową ilości 

przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych (2012 – 731,19 Mg,  2013 – 918,39 Mg, 2014 – 

1249,61 Mg, 2015 – 1474,52 Mg, 2016 – 2076,91 Mg, 2017 – 2229,36 Mg, 2018 – 3989,99 Mg, 2019 

– 6646,48 Mg).  

Ze względu na rosnącą ilość odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu konieczna jest 

realizacja instalacji przetwarzania tego rodzaju odpadów, których ze względów technologicznych oraz 

ze względu na właściwości tych odpadów nie można w całości przetworzyć na istniejących 

instalacjach. 
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W załączniku nr 1 przedstawiono podstawowe wymagania jakie powinno spełniać paliwo RDF 

unieszkodliwiane w cementowni.  

2. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono informację, że 

uwzględniono wszystkie istniejące oraz planowane instalacje na terenie Zakładu włącznie z 

Lubelskim Centrum Recyklingu, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę. Zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 1 lutego 2020 r., znak: OŚ-OD-I.6220.4.2018 na terenie Zakładu 

przyjęto m.in. nowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych, które wiążą 

się z likwidacją stacji paliw. Ponadto przewidziano ograniczenie ilości odpadów 

kompostowanych. W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17 a w 

Lublinie nie uwzględniono powyższych zmian. Na mapie zagospodarowania terenu 

planowanego przedsięwzięcia należy uwzględnić elementy Lubelskiego Centrum Recyklingu. 

 

W załączniku nr 2 przedstawiono plan zagospodarowania terenu również uwzględniający 

zrealizowany LCR. 

Poniżej przedstawiono emisję oraz analizę oddziaływania zakładu przetwarzania odpadów na 

powietrze uwzględniające likwidację stacji paliw jaka będzie przeprowadzona podczas realizacji 

Lubelskiego Centrum Recyklingu.  

Emitory odprowadzające zanieczyszczenia z przeładunku paliw na stacji paliw stanowiły 

emitory oznaczone jako E15, E16. W związku z planowaną likwidacją stacji paliw na terenie Zakładu, 

ponownie przeprowadzono obliczenia imisji zanieczyszczeń do atmosfery, nie uwzględniając stacji 

paliw (usunięto emitory E15, E16). Wyniki obliczeń z programu EK100W Wersja 5.1 stanowią 

załącznik nr 3.1 (dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę) oraz 3.2 (dla wariantu 

alternatywnego).  

Mapy lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń godzinowych i rocznych dla amoniaku 

załączono w wersji elektronicznej (dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę załączniki nr 

3.3-3.4, dla wariantu alternatywnego załączniki nr 3.5-3.6).  

Porównanie emisji węglowodorów aromatycznych i alifatycznych przed likwidacją stacji paliw 

oraz po likwidacji przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 1 Porównanie emisji zanieczyszczeń przed i po likwidacji stacji paliw 

Substancja zanieczyszczająca 

Emisja z terenu 
przedsięwzięcia przed 

likwidacją stacji paliw [kg/h] 

Emisja z terenu 
przedsięwzięcia po 

likwidacji stacji paliw [kg/h] 
Węglowodory aromatyczne 0,006334 0,003626 

Węglowodory alifatyczne 0,018714 0,014652 
 

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, iż likwidacja zakładowej stacji paliw 

pozytywnie wpłynie na stan powietrza atmosferycznego, gdyż spowoduje zmniejszenie emisji 

węglowodorów aromatycznych oraz węglowodorów alifatycznych zarówno w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę jak i w wariancie alternatywnym. Jedynym źródłem emisji 

ww. substancji pozostanie sito do kompostu. 

Poza stacją paliw, wszystkie pozostałe procesy prowadzone na terenie Zakładu , które zostały 

uwzględnione i opisane w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a 

w Lublinie” pozostają bez zmian.  

Likwidacja stacji paliw nie będzie mieć wpływu na oddziaływanie zakładu na klimat 

akustyczny.  

3. W zakresie emisji ścieków należy przedstawić informacje o ilościach wszystkich rodzajach 

ścieków oraz ich zagospodarowaniu zarówno z istniejącego Zakładu jak i planowanych 

obiektów z uwzględnieniem zapisów ww. decyzji. 

Bilans powierzchni na terenie Zakładu z uwzględnieniem Lubelskiego Centrum Recyklingu jest 

następujący: 

 powierzchnie utwardzone 36 866 m2, 

 powierzchnie biologicznie czynne 4 340 m2, 

 powierzchnie dachów 12 730 m2. 

Na terenie Zakładu woda wykorzystywana będzie na cele bytowe 23 pracowników. Praca 

będzie odbywała się tak jak dotychczas, przez pięć dni w tygodniu. Ilość powstających ścieków 

socjalno – bytowych będzie równa ilości pobieranej wody na cele socjalno - bytowe. Przewidywane 

zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną na cele bytowe zostało oszacowane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) na ok. 1,38 m³/d - ok. 352 m3/rok, przy przyjętym 

współczynniku nierównomierności dobowej 1,15. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do 

kanalizacji sanitarnej.  

Ścieki technologiczne powstające w myjni pojazdów w ilości ok. 1,5 m³/dobę zbierane są 
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oddzielnym systemem oraz kierowane przez separator substancji ropopochodnych do szczelnego 

zbiornika o pojemności 3,3 m³. Ścieki powstające w myjni wywożone są wozem asenizacyjnym przez 

uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków, na podstawie stosownej umowy.  

Odcieki powstające na placu kompostowni pryzmowej odprowadzane są do trzech szczelnych 

zbiorników bezodpływowych o pojemności 3000 l. Ilość odcieków powstających na kompostowni 

pryzmowej kształtuje się na poziomie ok. 9000l/miesiąc. Odcieki przepompowywane są do dwóch 

zbiorników o poj. 30 000 l, znajdujących się w kompostowniach dynamicznych, gdzie wykorzystywane 

są w procesie stabilizacji odpadów.  

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Lublin, z dnia 1 lutego 2019 r. znak:  

OŚ-OD-I.6220.4.2018 wody opadowe i roztopowe z terenu działki o nr ewid. 139/9 po ówczesnej 

likwidacji stacji paliw, będą kierowane do zbiornika bezodpływowego o poj. ok. 162 m3, który będzie 

pełnił jednocześnie funkcję zbiornika przeciwpożarowego. Zgodnie z przyjętymi współczynnikami 

spływu (ψ) 0,95 dla powierzchni dachu, 0,85 dla terenów utwardzonychoraz 0,1 dla powierzchni 

biologicznie czynnej, spływ wód opadowych z terenu działki o nr ewid. 139/9 przy przyjętym 

natężeniu deszczu q = 15 l/s×ha będzie kształtował się na poziomie ok. 22,1 l/s. 

Przyjmując ww. współczynniki spływu (ψ), spływ wód opadowych z pozostałych terenów 

utwardzonych zakładu, przy przyjętym natężeniu deszczu q = 15 l/s×ha będzie kształtował się będzie 

na poziomie ok. 43 l/s. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni 

utwardzonych dróg i placów ujmowane są w system ich odprowadzania oraz kierowane do kanalizacji 

deszczowej.  

Emisja ścieków w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz w wariancie 

alternatywnym będzie tożsama. 

 
4. W raporcie wskazano, że przedsięwzięcie polega na realizacji instalacji do produkcji paliwa 

RDF z odpadów komunalnych zebranych selektywnie – odpadów wielkogabarytowych oraz 

odpadów z sektora gospodarczego o wydajności 30 000 Mg/rok. Proszę wyjaśnić czy wskazane 

w Tabeli nr 24 rodzaje i ilości odpadów będą przetwarzane w planowanej do realizacji instalacji. 

 

W tabeli nr 24 przedstawione są rodzaje i ilości odpadów kierowane na instalację. W instalacji będą 

przetwarzane odpady wielkogabarytowe, odpady z sektora gospodarczego oraz odpady komunalne.  


