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 PAŃSTWOWY POWIATOWY        

    INSPEKTOR SANITARNY                    Lublin, dnia  08.07.2021 r.  

                          W LUBLINIE 

        20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 

        tel. 81 532 97 05, faks  81 532 47 23  

  psse.lublin@pis.gov.pl ePUAP: psse_lublin 

          Egz. Nr 1 

 

NZ.9022.6.1.2021.WW      

 

Prezydent Miasta Lublin 

Urząd Miasta Lublin 

Wydział Ochrony Środowiska 

20-601 Lublin ul. Zana 38 
 

 

     O P I N I A 
Na podstawie 

- art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195), 

- art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 247 ze zm.) 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie 
 

po rozpatrzeniu wystąpienia Prezydenta Miasta Lublin znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020  

z dnia 06.10.2020 r. (data wpływu 08.10.2020 r.) dotyczącego przedsięwzięcia polegającego 

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

w Lublinie w sprawie z wniosku KOM EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin z dnia 

30.09.2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zapoznaniu się 

z załączonym do wniosku raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na 

środowisko z lipca 2020 r., a także dodatkowymi dokumentami przesłanymi wraz z pismami 

znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020 z dnia 10.12.2020 r. (data wpływu 15.12.2020 r.), z dnia 

22.03.2021 r. (data wpływu 23.03.2021 r.), z dnia 25.05.2021 r. (data wpływu 31.05.2021 r.) 

oraz dnia 23.06.2021 r. (data wpływu 29.06.2021 r.)   

 

opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia określone w przedłożonych materiałach opisowo –

graficznych bez uwag. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 Rozpatrywane wystąpienie Prezydenta Miasta Lublin znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020  

z dnia 06.10.2020 r. (data wpływu 08.10.2020 r.) dotyczy wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania 

odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie w sprawie z wniosku KOM EKO S.A.  

ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin z dnia 30.09.2020 r. Przedmiotowe przedsięwzięcie Prezydent 

Miasta Lublin  zakwalifikował  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  
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na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest 

wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 

jako:  

§ 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.4)); 

 

 Do wystąpienia załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

z lipca 2020 r. sporządzony przez zespół pod nadzorem Katarzyny Bojankowskiej. Do raportu 

załączono obliczenia oraz mapy ewidencyjne z zaznaczonymi szacunkowymi obszarami 

oddziaływania przedsięwzięcia oraz uzupełnienia. 

 Z informacji zawartych w wymienionym raporcie, w szczególności w zakresie 

wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, wynika m.in., że: 

 Planowane przedsięwzięcie ma polegać na realizacji instalacji do przetwarzania 

odpadów na terenie działek o nr ewid. 139/13, 139/52 przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A. Zakład zlokalizowany 

jest na działkach o nr ewid. 139/9, 139/13, 139/29, 139/36, 139/47, 139/52, 139/65, 139/73, 

które zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Lublin obejmują teren oznaczony symbolem IVA3P z podstawowym przeznaczeniem pod 

lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej uciążliwości, nie 

stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.   

 Od strony północnej, zachodniej i południowej od terenu na którym zaplanowano 

realizację instalacji znajdują się tereny zakładu Kom-Eko S.A. prowadzącego działalność 

związaną z przetwarzaniem odpadów komunalnych, natomiast od strony wschodniej znajdują 

się tory kolejowe, a za nimi ogródki działkowe. 

 Na terenie zakładu Kom - Eko S.A. zgodnie z decyzją o pozwoleniu zintegrowanym 

znajdują się następujące funkcjonujące instalacje: 

• 3 linie do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej wydajności  

99 900 Mg/rok wyposażone w ciągi linii technologicznych z urządzeniami do 

produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 55 770 Mg/rok, 

• 3 linie do sortowania odpadów zebranych selektywnie wyposażone w ciągi linii 

technologicznych z urządzeniami do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności  

25 200 Mg/rok, 

• 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. 

Obiekty istniejące na terenie zakładu: 

• hala produkcji paliwa alternatywnego nr 1, 

• hala produkcji paliwa alternatywnego nr 2, 

• hala produkcji paliwa alternatywnego nr 3, 
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• hala produkcji paliwa alternatywnego nr 4, 

• hala główna, 

• zbiornik wody ppoż., 

• namiot - magazyn paliwa alternatywnego, 

• zakładowa stacja paliw, 

• magazyn odpadów wielkogabarytowych, 

• warsztat, 

• magazyn paliwa alternatywnego, 

• magazyn surowców, 

• wiata na kontenery, 

• myjnia, 

• hala produkcji paliwa alternatywnego, 

• pomieszczenia biurowe, 

• 2 kompostownie, 

• stróżówka, 

• 4 ujęcia wody, 

• boksy na gruz i szkło, 

• magazyn olejów i smarów, 

• magazyn depozytowy, 

• magazyn gazów technicznych, 

• linia doczyszczania odpadów pobudowlanych, 

• pomieszczenia socjalno-szatniowe, 

• 2 wagi, 

• zasieki na odpady pobudowlane. 

 Dodatkowo na rozpatrywanym terenie wnioskodawca zaplanował realizację 

Lubelskiego Centrum Recyklingu, w skład którego mają wchodzić: 

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

• moduł do produkcji paliwa RDF - przewidywana ilość wytwarzanego paliwa RDF ma 

wynosić 12 000 Mg/rok. 

 Przy czym po realizacji ww. inwestycji likwidacji mają ulec dwie funkcjonujące 

dotychczas instalacje. 

 W dniu 01.02.2020 r. została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla Lubelskiego Centrum Recyklingu na działce o nr ewid. 139/9. Na obecnym etapie procesu 

inwestycyjnego Lubelskie Centrum Recyklingu uzyskało pozwolenia na budowę, ale nie 

zostało jeszcze zrealizowane.  

 Obecnie planowane przedsięwzięcie polega na realizacji instalacji do przetwarzania 

odpadów tj.:  do wytwarzania paliwa RDF o podniesionej jakości paliwa wysyłanego do 

cementowni o wydajności 30 000 Mg/rok. 

 W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę/montaż:  

- magazynu paliwa RDF o powierzchni 1350 m2, 

- nowej hali (wiaty stalowej o wymiarach d. 40 m x 9 m (o powierzchni 360 m2), 

- instalacji do przetwarzania odpadów w nowej hali (wiacie stalowej) o powierzchni 360 m2, 

- zadaszonej wiaty na odpady przyjmowane do zakładu o powierzchni około 450 m2. 

 Przygotowanie paliwa alternatywnego spełniającego wymogi odbiorców ma polegać 

na uszlachetnianiu go paliwem wytwarzanym na bazie odpadów przemysłowych, 

wielkogabarytowych i wybranych rodzajów odpadów komunalnych charakteryzujących się 

dużą kalorycznością i małą wilgotnością. Paliwo ma być wytwarzane z odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie – odpadów wielkogabarytowych oraz z odpadów  

z sektora gospodarczego, które ze względu na jakość, właściwości, stopień zanieczyszczenia 

nie mogą być przygotowane do ponownego użycia oraz poddane procesom recyklingu 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 
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 Instalacja ma składać się z modułu rozdrabniania wstępnego oraz modułu 

przygotowania produktu końcowego. Na instalację mają trafiać odpady wstępnie 

wyselekcjonowane o wysokiej kaloryczności i niskiej wilgotności. Prowadzący instalację ma 

wymagać, aby nie były przyjmowane odpady  wysoce łatwopalne i skrajnie łatwopalne, 

toksyczne i bardzo toksyczne, żrące i utleniające, zawierające związki chlorowcoorganiczne 

oraz metale ciężkie, PCB, które są niepożądane w otrzymywanym finalnie paliwie RDF. 

Odpady te mają być wstępnie rozdrabniane, aby zapewnić płynność działania instalacji i 

wyeliminować możliwość powstania zatorów. 

 W planowanej instalacji będą przetwarzane odpady w procesie odzysku R12 - 

wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R1-R11. Wytworzone w wyniku przetwarzania paliwo alternatywne RDF będzie 

przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu przetworzenia go w procesie odzysku R1 - 

wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. 

 Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania: 

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)  

02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa  

02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa  

02 03 82 Odpady tytoniowe 

02 03 99 Inne nie wymienione odpady 

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa  

02 05 99 Inne nie wymienione odpady  

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  

03 01 01 Odpady kory i korka  

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

04  

03 01 99 Inne nie wymienione odpady  

04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pyi ze szlifowania 

skór)  

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania  

04 01 99 Inne nie wymienione odpady  

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

04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14  

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych  

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  

04 02 99 Inne nie wymienione odpady  

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)  

06 13 99 Inne nie wymienione odpady  

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy  

07 02 99 Inne nie wymienione odpady  

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek  

07 06 99 Inne nie wymienione odpady  

08 02 01 Odpady proszków powlekających  

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne  

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 

08 03 99 Inne nie wymienione odpady 

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne  

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09  

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych  
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12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 

12 01 99 Inne nie wymienione odpady  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

15 01 03 Opakowania z drewna  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 09 Opakowania z tekstyliów  

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin l i II klasy toksyczności - bardzo toksycznymi  

i toksycznymi)  

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)  

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 1 5 02 02 

16 01 03 Zużyte opony  

16 01 07* Filtry olejowe 

16 01 19 Tworzywa sztuczne  

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 1601 14  

16 01 22 Inne nie wymienione elementy  

16 01 99 Inne nie wymienione odpady  

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80  

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80  

ex. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia  

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne  

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  

17 01 82 Inne niewymienione odpady  

17 02 01 Drewno 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  

17 03 08 Odpadowa papa  

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe)  

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  

17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03  

19 09 04 Zużyły węgiel aktywny  

19 12 01 Papier i tektura 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma  

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne  

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06  

19 12 08 Tekstylia  

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)  
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19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów zawierające substancje niebezpieczne  

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 10 Odzież 

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

niebezpieczne 

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

01 27  

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  

20 01 39 Tworzywa sztuczne  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

 Odpady mają być magazynowane na placu odpadów wielkogabarytowych oraz w hali 

namiotowej na działce 139/52, a odpady niebezpieczne w budynku o konstrukcji blaszanej 

przylegającym do placu magazynowania odpadów wielkogabarytowych.  

 Wytworzone paliwo alternatywne ma być magazynowane w hali namiotowej na 

działce o nr ewid. 139/52 i 139/9. Odpady przewidziane do przetwarzania oraz odpady 

wytworzone w wyniku przetwarzania w hali na działce o nr ewid. 139/52 będą 

magazynowane oddzielenie. 

 W wyniku prowadzonej działalności mają powstawać następujące rodzaje odpadów: 

19 12 02 – Metale żelazne, 

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, 

19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 

 W najbliższym sąsiedztwie analizowanego terenu nie ma zbiorowych ujęć wód  

i terenów o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych.  Najbliższa studnia leżąca poza 

terenem zakładu znajduje się w odległości około 110 m w kierunku zachodnim od terenu 

przedsięwzięcia. Na terenie analizowanej działki znajduje się studnia nr 2, z której woda 

pobierana jest na potrzeby zakładu. Studnia posiada wydzieloną i ogrodzoną strefę ochrony 

bezpośredniej. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się  

ze zwiększeniem ilości wody pobieranej z ujęcia. Poza studnią nr 2 znajdują się jeszcze  

3 studnie z wydzielonymi i ogrodzonymi strefami ochrony bezpośredniej. Wg. autorów 

raportu eksploatacja planowanego przedsięwzięcia ma nie wpłynie ujemnie na przedmiotowe 

istniejące studnie. 

 Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego mają być: 

• ruch pojazdów spalinowych, 

• prace naprawcze w warsztacie, 

• przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, 

• maszyny stacjonarne: sito do kompostu, 

• biofiltry w istniejącej kompostowni. 

 Na etapie eksploatacji przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań 

chroniących środowisko w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

• wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 

• stosowanie opończy na pojazdach transportujących materiały sypkie w celu 

ograniczenia pylenia, 
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• magazynowanie produktów i odpadów w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu 

(w namiotach magazynowych), 

• utrzymanie placów manewrowych, stref dostaw oraz parkingów w odpowiedniej 

czystości ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu, 

• zapewnienie dobrej logistyki przedsięwzięcia oraz właściwego zagospodarowania 

terenu ograniczającego ruch pojazdów, a tym samym czas emisji do niezbędnego 

minimum, 

• zastosowanie systemu kompostowania 2-etapowego z prowadzeniem pierwszej fazy 

w szczelnych, zamykanych bioreaktorach, 

• zastosowanie biofiltru z wypełnieniem materiałami organicznymi w końcowym etapie 

oczyszczania powietrza z kompostowania dynamicznego co eliminuje emisję pyłów 

i ograniczy ilość zanieczyszczeń, w tym odorów, 

• dbałość o odpowiednie napowietrzanie i nawilżanie pryzm zarówno w bioreaktorach, 

jak i na placu dojrzewania zapobiegnie procesom gnilnym i tym samym powstawaniu 

związków siarki, 

• zastosowanie ogrzewania elektrycznego, co wyeliminuje emisję ze spalania paliw 

grzewczych. 

 Autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie 

zawartych obliczeń stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem  

na środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji (źródła istniejące oraz 

planowane) stwierdzili, że maksymalne i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń na granicy 

zakładu, w odniesieniu do obowiązujących wartości dopuszczalnych, kształtują się poniżej 

90% wartości. W związku z tym analizowana inwestycja ma spełniać normy obowiązujące  

w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów 

wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, ma nie powodować przekraczania 

standardów jakości powietrza, czyli poziomów odniesienia substancji, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wartości odniesienia  

dla substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), a planowane przedsięwzięcie ma nie powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji powietrza poza terenem 

należącym do wnioskodawcy. 

 Obliczenia nie dotyczyły pyłu PM2,5, gdyż według aktualnego stanu jakości 

powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia występują przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu dla pyłu PM2,5. W związku z powyższym nie jest możliwe spełnienie norm dla 

stężeń średniorocznych. 

 Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu do środowiska 

pochodzącego od urządzeń znajdujących się na terenie zakładu m.in.:  

- przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, 

- maszyny stacjonarne: sito do kompostu 

oraz transportu wewnętrznego. 

 W przeprowadzonych obliczeniach autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko uwzględnili również uciążliwość akustyczną całego zakładu, w tym także 

istniejącej już części. Tereny w promieniu 100 m od przedsięwzięcia zgodnie z przepisami nie 

podlegają ochronie akustycznej, a najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to 

zabudowa jednorodzinna wzdłuż ul. Macieja Rataja w odległości około 560 m od 

przedsięwzięcia. W odległości około 75 m oraz 90 m, za torami kolejowymi, na terenie 

oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 

KK - tereny komunikacji kolejowej i  urządzeń  kolejowych,  znajdują  się  ogrody  działkowe  
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będące potencjalnie terenem rekreacyjno-wypoczynkowym. W odległości około 100 m, za 

torami kolejowymi, na terenie oznaczonym jako R1 – tereny rolne bez prawa zabudowy, 

znajduje się pojedynczy budynek zabudowy jednorodzinnej.  

 Na potrzeby analizy i przyjęcia sytuacji najbardziej niekorzystnej zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy przyjęto, pracę planowanej instalacji w wymiarze całej doby, przy czym 

dostawy odpadów mają być ograniczone wyłącznie do pory dnia. Na potrzeby symulacji 

przyjęto łączne funkcjonowanie istniejącego zakładu oraz planowanego przedsięwzięcia po 

jego zrealizowaniu. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń autorzy raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przewidzieli, że etap eksploatacji inwestycji 

przy przyjętych założeniach, danych i informacjach otrzymanych od inwestora nie będzie 

stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów chronionych akustycznie 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 112). Najwyższe natężenia hałasu przekraczające 48,6 dB zamykają się w granicach 

działek należących do wnioskodawcy, czyli pod kątem uciążliwości akustycznej obiekt nie 

stanowi zagrożenia. 

 Autorzy raportu na podstawie obliczeń analizy stwierdzili, że poza terenem 

planowanego przedsięwzięcia nie powinny występować odory o wartościach 

przekraczających próg wyczuwalności. 

 W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz odorów na terenie 

funkcjonującego zakładu stosowane są rozwiązania, z których najistotniejsze to: 

• kurtyna antyodorowa od strony wschodniej zakładu, 

• płuczki wodne z ewentualnym dozowaniem kwasu siarkowego, 

• biofiltry ograniczające emisję zanieczyszczeń powodujących odory. 

  Autorzy raportu przewidują, że realizacja i funkcjonowanie inwestycji oraz jej 

oddziaływanie na elementy środowiska nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na 

najbliższe otoczenie. Na podstawie zawartych obliczeń analitycznych ustalono, iż emisja 

hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie 

będzie stanowiła ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 

przedstawiony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w raporcie opisano 

zagadnienia wyszczególnione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w tym rodzaj, 

cechy i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. 

 Stąd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zajął stanowisko jak  

w sentencji niniejszej opinii. 

 W niniejszej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w dniu 

27.10.2020 r. wydał opinię znak NZ.5704.10.2020. W związku z powyższym za aktualnie 

obowiązującą należy uznać niniejszą opinię. 

 
p.o. Zastępca Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie  

Aneta Grabek  
(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym) 

Otrzymuje: 

Egz. 1 – Adresat, wersja elektroniczna  

Egz. 2 - aa. 
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