
1. Z  informacji  zawartych  w  przedłożonych  dokumentach  wynika,  że  realizacja  inwestycji
związana  będzie  z  przetwarzaniem  odpadów  niebezpiecznych  oraz  innych  niż  niebezpieczne.
Przedsięwzięcie  nie  ma  na  celu  zwiększenia  produkcji  paliwa  RDF   na   terenie   Zakładu,   ale
podniesienie  jakości  paliwa poprzez zwiększenie jego kaloryczności i zmniejszenia wilgotności do
wymogów odbiorcy. Wytworzone 

w ramach przedmiotowej inwestycji wysokokaloryczne paliwo alternatywne zostanie załadowane z
sekcji  pierwszej  do  kontenerów  i  przewiezione  na  magazyn  główny  paliwa  alternatywnego
znajdującego się na terenie Zakładu, skąd będzie załadowywane na środki transportu docelowego
do  cementowni,  bądź  pobierane  do  frakcjonowania  i  homogenizacji  z  innymi  paliwami
powstającymi na terenie Zakładu. 

Biorąc  pod  uwagę  rodzaje  przetwarzanych  odpadów  oraz  ich  ilość,  oraz  uwzględniając
przedstawione rozwiązanie polegające na mieszaniu wysokokalorycznego paliwa alternatywnego
(założenie objęte niniejszym wnioskiem)  z paliwem alternatywnym już wytwarzanym na terenie
Zakładu,  jak  również  uwzględniając  usytuowania  przedmiotowej  inwestycji  na  terenie  gdzie
funkcjonują  instalacje  związane  z  przetwarzaniem  odpadów  należy  przedstawić  dodatkową
kwalifikację przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 w
powiązaniu z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  na  terenie  zakładu  przetwarzania
odpadów eksploatowane są instalacje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -
§ 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.).

W  planowanej  linii  do  wytwarzania  wysokokalorycznego  paliwa  alternatywnego
przetwarzane będą odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Analizowane
przedsięwzięcie  zaliczone  jest  także  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco
oddziaływać na środowisko  zgodnie  z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 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.).

Na  terenie  przedsięwzięcia  znajdują  się  także  istniejące  linie  do  przetwarzania
odpadów  innych  niż  niebezpieczne.  Ze  względu  na  przetwarzanie  odpadów  innych  niż
niebezpieczne  w  planowanej  instalacji  przedsięwzięcie  zgodnie  z rozporządzeniem  Rady
Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.2019.1839)  zakwalifikowano  również  do  przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jako przedsięwzięcie polegające na
rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu  przedsięwzięć  realizowanych  lub  zrealizowanych
wymienionych w: § 2, ust. 2 pkt. 1, przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie
lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1 jeżeli
ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one
określone. 

2. Planowane  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  realizacji  instalacji  do  przetwarzania
odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych
139/13,  139/52.  Z  informacji  zawartych  w  uzupełnieniu  3  wynika,  że  w  ramach  realizacji
przedsięwzięcia  planuje się:  magazyn paliwa RDF  o powierzchni  1350  m2,  montaż  instalacji  w
nowej hali (wiacie stalowej) o powierzchni 360 m2, zadaszona wiata na odpady przyjmowane do
Zakładu o powierzchni około 450m2.

Z uzupełnienie nr 3 również wynika, że paliwo alternatywne wytwarzane w ramach przedmiotowej
inwestycji  magazynowane będzie  w magazynie  paliw RDF –  w hali  namiotowej  o  powierzchni
magazynowej 1350m2 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/9.

Należy  mieć  na  uwadze,  że  działka  o  numerze  ewidencyjnym  139/9  nie  jest  objęta  zakresem
niniejszego wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, co wynika z części
opisowej raportu. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy jednoznacznie wskazać działki na której realizowana będzie
przedmiotowa  inwestycja,  objęte  zakresem  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach. 

Ponadto  należy  przedstawić  wszystkie  istniejące  oraz  planowane  do  budowy  na  terenie
przedmiotowej  inwestycji  obiekty,  wraz  ze wskazaniem ich powierzchni,  oraz  jaką funkcji  jakie
pełnią/będą pełnić. 

Planowane  przedsięwzięcie  znajduje  się  na  terenie  Zakładu  Odzysku  i  Recyklingu
Odpadów Kom - Eko S.A na terenie działek o nr ewid. 139/13, 139/52, 139/9 w Lublinie.
Zakład Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A. zlokalizowany jest na działkach o nr
ewid. 139/9, 139/13, 139/29, 139/36, 139/47, 139/52, 139/65, 139/73. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę:



 magazynu paliwa RDF o powierzchni 1350 m2 na działce o nr ewid. 139/9,
 budowa nowej  hali  (wiaty stalowej)  o  wymiarach  d.  40  m  x  szer.  9  m

(powierzchnia 360 m2) 139/52,
 montaż instalacji  do przetwarzania odpadów  w nowej hali  (wiacie stalowej)  o

powierzchni 360 m2, na działach o nr ewid. 139/13 i 139/52,
 zadaszonej wiaty na odpady przyjmowane do zakładu o powierzchni ok. 450 m2

na działce o nr ewid. 139/13. 

Na terenie analizowanych działek  o nr ewid. 139/13, 139/52, 139/9  znajdują się w
stanie istniejącym następujące obiekty: 

Działka o nr ewid. 139/9:

 obecnie  hala  do  segregacji  odpadów  zebranych  selektywnie  –  w  przyszłości
Lubelskie Centrum Recyklingu, 

 magazyny paliwa alternatywnego,
 magazyny: olejów, smarów, gazów technicznych, magazyn depozytowy,
 stanowiska kontenerowe.

Działka o nr ewid. 139/52 - hala produkcji paliwa alternatywnego,

Działka o nr ewid. 139/13 – magazyn odpadów wielkogabarytowych. 

W załączeniu przekazuje mapę zagospodarowania terenu przedsięwzięcia oraz aneks
do wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 


