
Lublin, 07.07.2021 r.

Wnioskodawca: 
KOM EKO S.A.
ul. Wojenna 3 
20-424 Lublin

Występujący w imieniu Wnioskodawcy:
Katarzyna Bojankowska
Eko Usługi K.B.
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Urząd Miasta Lublin 

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

Aneks do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy

ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie z dnia 04.08.2020 rok. 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia  polegającego  na  realizacji  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  przy

ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie na działkach o nr ewid. 139/13, 139/52, 139/9.

Analizowane  przedsięwzięcie  zaliczone  jest  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10

września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz.U.2019.1839)

§ 2, ust. 1 pkt. 41 instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)

odpadów  niebezpiecznych,  w  tym  składowiska  odpadów  niebezpiecznych  oraz

miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych,

§ 2, ust. 1 pkt. 47 instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w

tym  składowiska  odpadów  inne  niż  wymienione  w  pkt  41,  mogące  przyjmować

odpady  w  ilości  nie  mniejszej  niż  10  t  na  dobę  lub  o  całkowitej  pojemności  nie



mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w

rozumieniu art.  2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o odnawialnych źródłach

energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).



§ 2, ust. 2 pkt. pkt. 1 przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane wymienione ust.

1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile

zostały one określone.

Zgodnie  z  art.  72 ust.  1  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  283  t.j.),  decyzja

o środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  niezbędna  do  uzyskania  zezwolenia  na

przetwarzanie odpadów. 
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