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  Lublin, dnia 22 lipca 2021 r. 

                                 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska  

w Lublinie  

   WOOŚ.4221.51.2020.GM.6 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

 

 Na podstawie art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 41, § 2 ust. 2 pkt. 1 w 

powiązaniu z 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), 

oraz w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

przeprowadzanym w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz 

KOM – EKO ul. Wojenna 3, 20 – 424 Lublin, reprezentowane przez pełnomocnika Panią 

Katarzynę Bojankowską Eko Usługi K.B. ul. Wileńska 2E/9, 20 – 603 Lublin, dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy 

ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie” (data wpływu pisma znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020  

z dnia 6 października 2020 r. do RDOŚ w Lublinie 8 października 2020), w oparciu  

o przedłożoną dokumentację: 

 

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 

 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania: 

1. Odpady dostarczane na teren Zakładu należy kierować na system ważenia  

i kontroli opierający się o wagę oraz wzrokową ocenę pozwalający na 

rejestrowanie rodzajów oraz masy odpadów dostarczanych do instalacji oraz 

ewidencję odpadów wytwarzanych na terenie Zakładu. 

2. Przyjęcie odpadów na instalację należy dostosować do jej wydajności. 

3. Odpady niespełniające kryteriów umożliwiających wykorzystanie ich do produkcji 

paliwa alternatywnego należy zawracać do dostawcy. 

4. Do produkcji paliwa alternatywnego (odpadów o kodzie 19 12 10) należy kierować 

wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne o odpowiednich parametrach tj. 

wilgotności, zawartości popiołu, chloru, siarki, węgla całkowitego, wartości 

opałowej, metali ciężkich w szczególności rtęci, według ustalonych norm.  

5. Do produkcji odpadów o kodzie 19 12 11* należy kierować wyłącznie odpady 

niebezpieczne. 

6. Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne kierowane do przetwarzania, 

należy magazynować selektywnie w sposób dostosowany do właściwości 
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odpadów w wyznaczonym miejscu tzw. wiata stanowiąca zadaszony, utwardzony, 

szczelny plac magazynowy o powierzchni około 450 m2 posiadająca boksy 

podzielone ścianą z bloków betonowych celem niedopuszczenia mieszania się 

odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.  

7. Należy minimalizować czas magazynowania odpadów kierowanych do 

przetwarzania oraz odpadów powstających w wyniku przetwarzania celem 

zredukowania ryzyka uwalniania zanieczyszczeń w trakcie magazynowania, 

zredukowania ryzyka wystąpienia przegrzania się odpadów a tym samym 

wystąpienia pożarów a także uniknięcia trudności jakie mogą wystąpić podczas 

eksploatacji inwestycji. 

8. Należy okresowo przerzucać (mieszać) odpady kierowane do przetwarzania oraz 

odpady powstające w wyniku przetwarzania, celem zapobiegania przegrzania 

masy odpadów i ewentualnego wystąpienia pożarów. 

9. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania odpady przeznaczone do przetworzenia oraz 

wytworzone odpady należy magazynować pod zadaszeniem. 

10. W celu zwiększenia jednorodności odpadów kierowanych do przetwarzania, a tym 

samym zachowania stabilności pracy instalacji, należy ujednolicić skład odpadów 

za pomocą rozdrabniacza oraz poprzez mieszanie odpadów.  

11. Proces technologiczny przetwarzania odpadów należy prowadzić w taki sposób 

aby nie doprowadzić do zmieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż  

niebezpieczne kierowanych na instalację m. in. zastosowanie przerw 

technologicznych pomiędzy strumieniami odpadów kierowanych do przetwarzania 

(przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne  

w różnym czasie), czyszczenie oraz opróżnianie instalacji z pozostałych na niej 

odpadów przetwarzanych w danym okresie.  

12. Należy zaprojektować jedną linie do przetwarzania odpadów o wydajności max 

30 000Mg/rok. 

13. Prace związane z przetwarzaniem odpadów należy realizować w zamkniętej hali. 

14. W przypadku wystąpienia przestoju instalacji oraz wystąpienia długich awarii 

instalacji, należy wstrzymać dostawę odpadów kierowanych do przetwarzania. 

15. Odpady dostarczane na teren inwestycji należy kierować  na moduł rozdrabniania 

wstępnego celem rozdrobnienia oraz ujednolicenia masy odpadów do wielkości 

około 100 mm, następnie odpady należy kierować na separator ferromagnetyczny 

w celu separacji elementów metalowych. 

16. Rozdrobnione oraz pozbawione elementów ferromagnetycznych odpady  

w zależności od modułu należy kierować za pomocą przenośnika rewersyjnego 

do modułu rozdrabniania lub na linię właściwą tj. moduł przygotowania produktów 

końcowych. 

17. Dostarczane do modułu przygotowania produktu końcowego odpady, należy 

kierować na przesiewacz dyskowy celem odsiania frakcji o wielkości 30 mm 

stanowiącej komponent paliwa alternatywnego, oraz frakcji tzw. nadsitowej  którą 

należy kierować na separator powietrzny w celu rozdzielenia odpadów na frakcję 

lekką oraz ciężką.  

18. Frakcję lekką odpadów, należy kierować do rozdrabniarki szybkoobrotowej celem 

rozdrobnienia oraz „przetarcia” przez sita do żądanej wielkości 30 mm, celem 

otrzymania końcowego produktu tj.  paliwa alternatywnego (odpad o kodzie 19 12 

10), oraz odpadów o kodzie 19 12 11*. 
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19. Frakcję ciężką odpadów należy kierować do kontenera a następnie należy ją 

zagospodarować na innych instalacjach na terenie Zakładu. 

20. Paliwo alternatywne (odpad o kodzie 19 12 10), oraz odpady o kodzie 19 12 11* 

należy magazynować na utwardzonym, szczelnym podłożu w sposób 

niestwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, oraz pod 

zadaszeniem w celu uniemożliwienia działania czynników atmosferycznych na 

odpady. 

21. Paliwo alternatywne (odpad o kodzie 19 12 10), oraz odpady o kodzie 19 12 11* 

należy magazynować selektywnie w tzw. hali namiotowej stanowiącej miejsce 

magazynowania odpadów o powierzchni około 1350m2. Odpady należy 

magazynować w sposób uniemożliwiający mieszanie się odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne poprzez zastosowanie 

pionowych ścian z bloków betonowych stanowiących tzw. „sekcje” (sekcja 

pierwsza oraz sekcja druga). 

22. Odpady o kodzie 19 12 10 za pomocą przenośników transportujących należy 

kierować do sekcji pierwszej magazynu stanowiącej strefę wysypu wytwarzanych 

odpadów. W dalszej kolejności odpady należy kierować do sekcji drugiej 

magazynu stanowiącej strefę magazynowania odpadów a następnie odpady 

należy kierować do magazynu głównego paliwa alternatywnego, skąd odpady 

należy przekazywać bezpośrednio do cementowni lub należy kierować do 

frakcjonowania oraz homogenizacji z innymi paliwami alternatywnymi 

powstającymi na terenie Zakładu.  

23. Odpady o kodzie 19 12 11* za pomocą przenośników transportujących należy 

kierować do sekcji pierwszej magazynu stanowiącej strefę wysypu wytwarzanych 

odpadów a następnie odpady należy kierować do sekcji drugiej magazynu 

stanowiącej strefę magazynowania odpadów. Odpady o kodzie 19 12 11* należy 

przekazywać upoważnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania.  

24. Sekcję pierwsza magazynu odpadów (wysypu paliwa) należy oczyszczać  

z odpadów w zależności od rodzaju przetwarzanych w danej jednostce czasu 

odpadów (niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne) celem uniemożliwienia 

się mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne 

wytwarzanych w instalacji.  

25. Metale żelazne powstające w wyniku separacji odpadów kierowanych na 

instalacje, należy magazynować w kontenerach a następnie należy je przekazać 

uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania.  

26. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji w wyniku funkcjonowania 

urządzeń, funkcjonowanie zaplecza socjalnego pracowników należy 

magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach usytuowanych  

w wyznaczonym miejscu posiadających szczelne podłoże oraz zadaszenie.   

27. Eksploatację instalacji należy prowadzić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

przetwarzania odpadów oraz wszystkimi wymogami najlepszej dostępnej techniki 

(BAT). 

28. Zaopatrzenia w wodę zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji należy 

realizować z zakładowego ujęcia wód podziemnych. 

29. Na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w przenośnych 

sanitariatach, opróżnianych przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków 

lub udostępnić zaplecze sanitarne na terenie Zakładu.  

30. Należy zapewnić racjonalne gospodarowanie wodą poprzez m.in. czyszczenie 
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linii technologicznej metodą „na sucho”, dokonywać przeglądów szczelności sieci 

wodociągowej i niezwłocznie usuwać stwierdzone awarie, a także prowadzać 

pomiar ilości pobieranej wody. 

31. Na etapie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez jej administratora. 

Planowana technologia przetwarzania odpadów nie przewiduje powstawania  

i emisji ścieków technologicznych. 

32. Należy zapewnić skuteczne podczyszczanie wód opadowych i roztopowych  

z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (dróg, placów) w istniejącym na 

terenie Zakładu separatorze substancji ropopochodnych, przed ich skierowaniem 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, dokonywać okresowych przeglądów 

urządzeń podczyszczających i ich czyszczenie, głównie po intensywnych 

opadach atmosferycznych. 

33. W celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza na etapie budowy należy 

stosować dostępne rozwiązania ograniczające ww. emisje oraz technologie jak 

najmniej uciążliwe dla środowiska. 

34. W celu zminimalizowania emisji rozproszonej pyłów na terenie zakładu należy 

ograniczyć prędkość ruchu pojazdów. 

35. Instalację zaopatrzyć w filtr tkaninowy (o skuteczności nie mniej niż 98,9 %) 

zainstalowany na separatorze powietrznym. 

36. W przypadku zidentyfikowania związków LZO w strumieniu gazów odlotowych 

należy prowadzić monitoring związków LZO z częstotliwością raz na sześć 

miesięcy. 

37. Funkcjonowanie inwestycji nie może powodować wzrostu oddziaływań odorowych  

z terenu Zakładu. 

38. Prace na etapie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić w porze dnia tj.  

w godzinach od 6:00 do 22:00. 

39. Podczas prac na etapie realizacji należy stosować sprawny technicznie sprzęt  

o niskiej emisji zanieczyszczeń oraz zachować właściwą organizację prac. 

40. Dostawa odpadów na teren zakładu odbywać się może tylko w porze dnia, tj.  

w godzinach od 6:00 do 22:00. 

41. Należy wyłączać silniki pojazdów podczas ich postoju lub załadunku.  

 

 

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko należy uwzględnić wymagania określone w pkt.  

I niniejszego uzgodnienia oraz następujące wymagania dotyczące ochrony 

środowiska: 

 

1. Projekt budowlany winien zawierać rozwiązania, które pozwolą na 

zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska i dla ludzi w zakresie 

poszczególnych komponentów środowiska. 

2. Projektowane rozwiązania powinny pozwolić na możliwie maksymalne 

wykorzystywanie wód opadowych na cele p. pożarowe i inne oraz powinny 

uniemożliwić kontakt magazynowanych odpadów z wodą deszczową, celem 

zminimalizowania objętości zanieczyszczonych wód opadowych. 
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3. Należy zaprojektować wiatę przeznaczoną do magazynowania odpadów 

kierowanych do instalacji o powierzchni około 450m2 wyposażonej w: utwardzone, 

szczelne podłoże; zadaszenie; boksy podzielone ścianą z bloków betonowych.  

4. Należy zaprojektować halę namiotową stanowiącą magazyn paliwa o powierzchni 

około 1350m2, posiadającą: utwardzone szczelne podłoże, zadaszenie; 

wydzielone części „sekcje pierwszą” oraz „sekcje drugą”. „Sekcje” należy 

zaprojektować w  postaci ścian wykonanych z bloków betonowych.  

5. Należy zaprojektować halę (wiatę stalową) w której prowadzony będzie proces 

przetwarzania odpadów o powierzchni około 360 m2, posiadającą: utwardzone 

szczelne podłoże, oraz zadaszenie. 

6. Zakład należy zaprojektować w taki sposób aby spełniał wszystkie wymagania 

najlepszej dostępnej techniki (BAT). 

7. Poziom mocy akustycznej prasy nie może przekroczyć wartości 95,8 dB. 

8. Poziom mocy akustycznej przenośnika nie może przekroczyć wartości 89,0 dB. 

9. Poziom mocy akustycznej sprężarkowni nie może przekroczyć wartości 86,0 dB. 

10. Poziom mocy akustycznej sita oznaczonego jako s1 i s2 nie może przekroczyć 

wartości 100,1 dB dla pojedynczego urządzenia. 

11. Poziom mocy akustycznej sita oznaczonego jako s3 nie może przekroczyć 

wartości 103,5 dB. 

12. Poziom mocy akustycznej rozdrabniacza nie może przekroczyć wartości 102,0 

dB. 

 

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność 

ponownego przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

IV. Dla przedsięwzięcia zachodzi konieczność realizacji z uwzględnieniem działań 

dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.  

 

 

1. Należy prowadzić monitoring jakości dostarczanych do produkcji paliwa 

alternatywnego odpadów oraz jakości wytwarzanego paliwa alternatywnego pod 

kątem m. in. zawartości wilgoci; zawartości popiołu; zawartości chloru, siarki, metali 

ciężkich w tym w szczególności rtęci; zawartości węgla całkowitego, wartości 

opałowej, itp. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 8 października 2020 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Lublinie wpłynęło pismo zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Lublin z dnia 6 października 2020 r. znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020 w sprawie uzgodnienia 
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warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji instalacji do 

przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie”.  

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), 

planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w: 

 § 2 ust. 1 pkt 41 tj : „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. 2 pkt 1 tj: „do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się również 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” w powiazaniu z § 2 ust. 1 pkt 47 tj : 

„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.)”. 

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) jeżeli jest 

przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do wydania tej decyzji 

uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

W myśl art. 77 ust. 2 ww. ustawy organ występujący o uzgodnienie przedkłada:  

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten 

został uchwalony, albo informacje o jego braku. 

 

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania postanowienia o uzgodnieniu 

warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Realizacja instalacji do przetwarzania 

odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie” przeanalizowano następujące dokumenty: 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez KOM – EKO ul. Wojenna 3, 20 

– 424 Lublin, reprezentowane przez pełnomocnika Panią Katarzynę Bojankowską 

Eko Usługi K.B. ul. Wileńska 2E/9, 20 – 603 Lublin,  

 raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pod nazwą: „Realizacja instalacji do 

przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie" wraz z uzupełnieniami 

opracowany pod kierownictwem Katarzyny Bojankowskiej Eko Usługi K.B. Katarzyna 

Bojankowska ul. Wileńska 2E/9, 20 – 603 Lublin,  

 poświadczony za zgodność z oryginałem, wypis i wyrys z miejscowego planu 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa udzielonego przez 

KOM – EKO S. A. ul. Wojenna 3, 20 – 424 Lublin, Pani Katarzynie Bojankowskiej Eko 

– Usługi K. B. ul. Wileńska 2E/9, 20 – 603 Lublin.  

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji instalacji do przetwarzania 

odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na działkach o numerach 

ewidencyjnych 139/9, 139/13, 139/52. Inwestycja realizowana będzie na terenie Zakładu 

Odzysku i Recyklingu Odpadów KOM – EKO. 

Dla Lubelskiego Centrum Recyklingu (LCR) została uzyskana decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja Lubelskiego Centrum Recyklingu  będzie 

polegać na połączeniu obecnej hali do sortowania odpadów zebranych selektywnie z halą do 

produkcji paliwa alternatywnego. Powierzchnia hali po rozbudowie wyniesie 3120m2. 

Pomiędzy nimi zostanie zbudowana trzecia hala, która będzie łącznikiem. Obecna hala do 

sortowania odpadów od strony północnej zostanie także powiększona. Istniejące maszyny  

w obu halach zostaną zdemontowane i sprzedane, natomiast w rozbudowanej hali zostanie 

zamontowana nowa instalacja do segregacji odpadów zebranych selektywnie i produkcji 

paliwa alternatywnego o wydajności 30 000 Mg/rok.  

Z uwagi na rosnące wymagania klientów, Wnioskodawca podjął decyzję o realizacji  

instalacji  do  produkcji  wysokokalorycznego  paliwa  produkowanego  z  odpadów 

komunalnych (odpadów wielkogabarytowych) oraz z odpadów z sektora gospodarczego, co 

stanowi przedmiot niniejszego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.   

Otoczenie przedmiotowej inwestycji stanowi: od strony północnej, zachodniej  

i południowej tereny zakładu Kom-Eko S.A., na których prowadzona jest działalność 

związana z przetwarzaniem odpadów komunalnych; od strony wschodniej tory kolejowe, za 

nimi ogródki działkowe.   

Otoczenie całego Zakładu KOM-EKO stanowi: od strony północnej ul. Metalurgiczna, od 

strony wschodniej i południowo – wschodniej – tory kolejowe, od strony południowej  

i zachodniej – tereny przemysłowe.  

Teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie  

i zajmowany jest przez obiekty związane z przetwarzaniem odpadów i infrastrukturą 

towarzyszącą.  Tereny zielone występują w postaci niewielkich obszarów obsianych trawą. 

Zgodnie z dołączonym do dokumentacji wypisem i wyrysem z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (pismo Prezydenta Miasta Lublin znak: PL-WZ-

I.6727.1.768.2020 z dnia 11 września 2020) działki, na których realizowana będzie 

przedmiotowa inwestycja znajdują się w następujących obszarach:  

 tereny techniczno – produkcyjne – IVA3P z podstawowym przeznaczeniem pod 

lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej 

uciążliwości, nie stwarzających zagrożenia dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej,  

 tereny urządzeń gazownictwa IVA3aG. 

Ponadto działki znajdują się w następujących strefach polityki przestrzennej: 

 Strefa Rekultywacji i Ochrony Tradycji SRiK 2, 

 Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną - EZ, 

 Strefa aktywizacji gospodarczej Lublina – Zadębie G2, 

 Strefa miejska – Y2, 
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 Obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. 

 

Obiekty istniejące na terenie Zakładu KOM – EKO to: 

 hala produkcji paliwa alternatywnego nr 1 (C) – pow. 270 m2, 

 hala produkcji paliwa alternatywnego nr 2 (G) – pow. 270 m2, 

 hala produkcji paliwa alternatywnego nr 3 (E) – pow. 766 m2, 

 hala produkcji paliwa alternatywnego nr 4 (F) – pow. 766 m2, 

 hala główna nr 5 (A) – pow. 1810 m2, 

 zbiornik wody p.poż – pow. 134 m2, 

 namiot - magazyn paliwa alternatywnego – pow. 600 m2, 

 zakładowa stacja paliw – pow. 40 m2, 

 magazyn odpadów wielkogabarytowych – pow. 630 m2, 

 warsztat – pow. 117 m2, 

 magazyn paliwa alternatywnego – pow. 2400 m2, 

 magazyn surowców – pow. 346 m2, 

 wiata na kontenery – pow. 162 m2, 

 myjnia – pow. 66 m2, 

 hala produkcji paliwa alternatywnego nr 15 (H) – pow. 837 m2, 

 pomieszczenia biurowe – pow. 33 m2, 

 kompostownia I – pow. 1040 m2, 

 kompostownia II – pow. 1040  m2, 

 stróżówka – pow. 9,6 m 2, 

 ujęcie wody nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, 

 boksy na gruz i szkło – pow. 120 m 2, 

 magazyn olejów i smarów – pow. 7 m 2, 

 magazyn depozytowy – pow. 7 m 2, 

 magazyn gazów technicznych – pow. 7 m2, 

 linia doczyszczania odpadów pobudowlanych – 2502, 

 pomieszczenia socjalno-szatniowe  – pow. 101 2, 

 waga 40 t – pow. 30 m 2, waga 60 t – pow. 45 m2, 

 zasieki na odpady pobudowlane – pow. 149 m 2. 

 

Z informacji zawartych w przedłożonych dokumentach wynika, że zgodnie z decyzją 

pozwolenie zintegrowane na terenie zakładu KOM – EKO S. A. 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,  
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 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.   

 

Lubelskie Centrum  Recyklingu stanowić będzie:  

 instalacja do segregacji odpadów zebranych selektywnie o wydajności 30 000 

Mg/rok.  

 moduł do produkcji paliwa RDF - przewidywana ilość wytwarzanego paliwa RDF  

wyniesie 12 000 Mg/rok.   

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.  

 

Z informacji zawartych w dokumentacji wynika, że w wyniku realizacji przedmiotowej 

inwestycji przewidziano budowę: 

 magazynu paliwa o powierzchni 1350 m2 na działce o nr ewid. 139/9, 

 hali (wiaty stalowej) o powierzchni 360 m2 na działce o numerze ewid. 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.  

Z informacji zawartych w aneksie nr 5 wynika, że na terenie analizowanych działek o 

nr ewid. 139/13, 139/52, 139/9 znajdują się w stanie istniejącym następujące obiekty:  

1. Działka o nr ewid. 139/9: 

 hala do segregacji odpadów zebranych selektywnie – w przyszłości Lubelskie 

Centrum Recyklingu,  

 magazyn paliwa alternatywnego, 

 magazyny: olejów, smarów, gazów technicznych, magazyn depozytowy, 

 stanowiska kontenerowe. 

2. Działka o nr ewid. 139/52: 

 hala produkcji paliwa alternatywnego, 

3. Działka o nr ewid. 139/13: 

 magazyn odpadów wielkogabarytowych.  

 

Planowane przedsięwzięcie polega na realizacji instalacji do wytwarzania paliwa RDF 

– odpadów o kodzie 19 12 10, oraz odpadów o kodzie 19 12 11* na terenie Zakładu Odzysku 

i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A o wydajności 30 000 Mg/rok. 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. Dotychczas wykorzystywane urządzenia służące do wytwarzania paliwa 

alternatywnego RDF nie są ze względów technologicznych przystosowane do efektywnego 

przetwarzania wysokokalorycznych odpadów z sektora gospodarczego.   

W ramach eksploatacji inwestycji prowadzony będzie proces odzysku R12 – wymiana 

odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – 
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R11. Do przetwarzania kierowane będą zarówno odpady niebezpieczne jak i inne niż 

niebezpieczne.  

Odpady przewidziane do przetwarzania (niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne), 

będą magazynowane selektywnie z uwzględnieniem właściwości odpadów w wyznaczonym 

miejscu tzw. wiata stanowiąca zadaszony plac magazynowy o powierzchni około 450 m2, 

posiadająca utwardzone, szczelne podłoże. Wiata zostanie wyposażona w boksy podzielone 

ścianą z bloków betonowych w celu uniemożliwienia mieszania się odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne kierowanych do przetwarzania.  

W  ramach  przedsięwzięcia  zostanie  zamontowana  instalacja,  która  składać  się 

będzie z modułu  rozdrabniania  wstępnego  oraz  modułu  przygotowania  produktu  

końcowego. 

 

Moduł rozdrabniania wstępnego  

W miejscu przeznaczonym do magazynowania odpadów kierowanych do 

przetwarzania tzw. wiata usytuowany będzie rozdrabniacz  wstępny  stanowiący pierwsze  

urządzenie  w  całym  ciągu  technologicznym  linii  do produkcji palia alternatywnego (odpad 

o kodzie 19 12 10), oraz odpadów niebezpiecznych (19 12 11*). Rozdrabniacz będzie 

załadowywany za pomocą ładowarki odpadami dowiezionymi na teren inwestycji.   

Wielkość frakcji odpadów  po przejściu przez rozdrabniacz wstępny będzie wynosić ok. 100  

mm.  Po  rozdrobnieniu  wstępnym  odpady  zostaną  poddane  działaniu  separatora 

magnetycznego  w  celu  separacji  elementów  metalowych,  a  następnie  poprzez  system 

przenośników odpady zostaną przetransportowane na przenośnik rewersyjny, który  

w zależności od wyboru pożądanego modułu przetransportuje odpady:  

 do kontenera/buforu znajdującego się na placu  gabaryciarni  –  moduł rozdrabniania, 

 na  linię  właściwą  tj.  moduł  przygotowania  produktu  końcowego  –  paliwa  RDF  

o wysokiej kaloryczności (odpady o kodzie 19 12 10), oraz odpadów o kodzie 19 12 

11* w zależności od strumienia odpadów kierowanych do przetwarzania.  

 

Moduł przygotowania produktu końcowego – paliwa RDF odpadów o kodzie 19 12 10  

o wysokiej kaloryczności, oraz odpadów o kodzie 19 12 11*. 

W przypadku wybrania trybu pracy z modułem przygotowania paliwa odpady  

z przenośnika rewersyjnego skierowane zostaną na przenośnik przesyłowy, który 

przetransportuje odpady na przenośnik łańcuchowy a ten skieruje odpady na przesiewacz 

dyskowy, na którym zostanie odsiana frakcja o wielkości 30 mm, która już na tym etapie 

będzie stanowić komponent paliwa alternatywnego.   

Natomiast frakcja tzw. nadsitowa z przesiewacza dyskowego skierowana zostanie na 

przenośnik przyspieszający separatora powietrznego, na którym zostanie przeprowadzony 

podział na frakcję ciężką i lekką. Frakcja ciężka skierowana zostanie za pomocą przenośnika 

do kontenera i zostanie zagospodarowana jako balast posortowniczy na innych instalacjach 

na terenie Zakładu. Natomiast frakcja lekka wydmuchana przez separator powietrzny 

skierowana zostanie na przenośnik transportujący ją do rozdrabniarki szybkoobrotowej.  

Rozdrabniarka szybkoobrotowa wyposażona będzie w kasetę sit frakcjonujących o wielkości 

oczka 30 mm która dokona rozdrobnienia i „przetarcia” przez sita odpadu do żądanej 

wielkości, co będzie stanowić końcowy efekt produkcji.   

Główny strumień odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych stanowić będą odpady o kodzie 19 12 11*- inne odpady( w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 



11 

 

niebezpieczne, natomiast w wyniku przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne 

powstaną odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne). 

Wytworzone odpady paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 oraz odpady o kodzie 

19 12 11* będą trafiać do hali namiotowej stanowiącej magazyn paliw o powierzchni około 

1350m2, zlokalizowanego w sąsiedztwie instalacji poprzez zespół powiązanych ze sobą 

przenośników transportujących. Do magazynu będzie wchodził tylko jeden przenośnik,  

z którego odpady będą wysypywane na utwardzone, szczelne podłoże magazynu. Magazyn 

będzie podzielony ścianami z bloków betonowych na części (sekcje). Pierwszą sekcję będzie 

stanowić strefa wysypu wytworzonych odpadów z przenośnika, drugą sekcję będzie 

stanowić strefa magazynowania odpadów o kodzie 19 12 11*, skąd odpady bezpośrednio 

będą ładowane na środki transportu a następnie odpady zostaną przekazane uprawnionym 

podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami. 

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 znajdujący 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.  

Sekcja pierwsza magazynu (wysypu paliwa), będzie oczyszczona z odpadów  

w zależności od rodzaju przetwarzanych odpadów. Jeżeli na instalacji będą przetwarzane 

odpady inne niż niebezpieczne, sekcja pierwsza zostanie opróżniona z odpadów o kodzie 19 

12 11*, w przypadku przetwarzania odpadów niebezpiecznych sekcja pierwsza zostanie 

opróżniona z odpadów innych niż niebezpieczne 19 12 10. W ten sposób nie będzie możliwe 

mieszanie się odpadów o kodzie 19 12 11* z odpadami o kodzie 19 12 10 wytwarzanymi  

w instalacji.  

Celem niedopuszczenia do mieszania się odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 

niebezpieczne kierowanych do przetwarzania w trakcie przerwy technologicznej instalacja 

zostanie wyczyszczona oraz opróżniona z pozostałych na niej odpadów (w zależności od 

rodzajów przetwarzanych odpadów w danym czasie).  

W ramach przetwarzania odpadów powstaną również m. in. odpady takie jak metale 

żelazne, tzw. frakcja ciężka. Frakcja ciężką odpadów będzie magazynowana  

w wyznaczonych boksach na terenie hali a następnie odpady zostaną rozdysponowane po 

innych instalacjach znajdujących się na terenie Zakładu. Odpady złomu będą 

magazynowane w kontenery a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom 

celem dalszego zagospodarowania.  

W ramach funkcjonowania inwestycji przewiduje się również powstawanie odpadów 

związanych z eksploatacją urządzeń, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. 

Odpady powstające na etapie eksploatacji inwestycji będą magazynowane selektywnie  

w odpowiednich pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym miejscu posiadające szczelne 

podłoże oraz zadaszenie przez co odpady zabezpieczone będą przed dzieleniem czynników 

atmosferycznych.   

Miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy oznaczyć 

napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.  Miejsce magazynowania odpadów należy oznaczyć 

w widocznym miejscu tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości  

i 250 mm wysokości na której należy umieścić napis „Odpady Niebezpieczne” naniesiony 

wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum  

4 mm. Oznakowanie powinno być czytelne, trwałe, w szczególności odporne na warunki 

atmosferyczne. 
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Lokalizację poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz 

niebezpiecznych w miejscu magazynowania należy oznaczyć ze wskazaniem kodu 

magazynowanych odpadów (kod odpadu naniesiony kolorem czarnym o wysokości minimum 

20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.) Oznakowanie należy umieścić w widocznym 

miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących 

się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przedostawania lub otwierania 

worków, kontenerów, pojemników, beczek. Oznakowanie powinno być czytelne, trwałe  

w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.  

Na terenie Inwestycji będzie prowadzona ilościowa i jakościowa ewidencja 

przetwarzanych i wytwarzanych odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona będzie 

elektronicznie poprzez system Bazy Danych Odpadowych (BDO).  Ponadto wytwórca 

odpadów jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych 

odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 

przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego związana jest z powstawaniem 

odpadów w wyniku prac budowlanych, montażowych, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego 

pracowników itp. Emisja ta będzie miała charakter czasowy i ograniczy się do najbliższego 

otoczenia, zaś sposób zagospodarowania odpadów będzie zgodny z ustawą o odpadach 

oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

W odniesieniu do uwarunkowań w żaden sposób nieuwzględnionych w niniejszym 

postanowieniu z zakresu gospodarki odpadami obowiązują zapisy ustawy o odpadach oraz 

aktów wykonawczych do ww. ustawy. 

Właściwa gospodarka odpadami na terenie inwestycji poprzez stworzenie 

prawidłowych warunków magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 11 września 2020 r, w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania 

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), przetwarzania odpadów, oraz zapewnienie dalszego 

zagospodarowania wytworzonych odpadów przez uprawnione do tego podmioty w sposób 

zgodny z przepisami w zakresie ochrony środowiska spowoduje, że emisja odpadów  

z terenu inwestycji nie będzie stanowiła negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska, gdzie kredowe wody podziemne głównego 

użytkowego poziomu wodonośnego są podatne na zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Wody szczelinowe w utworach węglanowych kredy są niekiedy powiązane hydraulicznie  

z wyżej zalegającymi wodami poziomu czwartorzędowego. Wody kredowe stanowią 

strategiczne źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  

Pierwszy poziom wodonośny zalega na głębokości ok. 10 – 20 m p.p.t. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia podczas badań geotechnicznych na działce nr 

139/73 nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,4 m p.p.t. 

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski najbliższe ujęcie wody poza terenem 

Wnioskodawcy zlokalizowane jest w odległości ok. 110 m w kierunku zachodnim. 

Najbliższy ciek – Dopływ spod Świdnika przepływa w odległości ok. 1,8 w kierunku N. 

Na terenie Zakładu Kom-Eko SA znajdują się 4 studnie. Na terenie planowanego 

przedsięwzięcia na działce nr 139/52 znajduje się studnia nr 2 zakładowego ujęcia wody 

oraz studnia nr 1 zlokaliowana na działce nr 139/9. Studnie zakładowe posiadają strefy 

ochrony bezpośredniej w granicach swoich ogrodzeń.  

Źródłem wody będzie zakładowe ujęcie wody. Ścieki socjalno-bytowe będą 
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gromadzone w przenośnych sanitariatach, opróżnianych przez uprawnione podmioty do 

oczyszczalni ścieków. 

Na etapie eksploatacji źródłem wody dla planowanego przedsięwzięcia na cele 

socjalno – bytowe będzie studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 139/9. 

Zapotrzebowanie na cele bytowe pracowników wyniesie ok. 352 m3/rok (ok. 1,38 m3/d). 

Do zakładowego ujęcia wody podłączona będzie instalacja gaszenia ewentualnego 

pożaru. Źródłem wody na cele gaśnicze jest ujęcie wody zlokalizowane na działce nr 139/52 

należącej do Kom-Eko S.A. (studnia nr 2). 

Zapotrzebowanie wody na cele gaśnicze wyniesie 3,2 dm3/s. Wielkość ta odpowiada 

wydajności hydrantów zlokalizowanych w pobliżu instalacji, z których będzie czerpana woda 

na cele p.poż.   

Do celów p.poż. będzie służyć zlokalizowany w odległości ok. 70 m od instalacji zbiornik 

wody przeciwpożarowej o pojemności 200 m3.  

Ilość ścieków socjalno-bytowych będzie odpowiadała ilości pobieranej wody tj. 352 

m3/rok. Ścieki te będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach 

określonych przez administratora. 

Czyszczenie linii technologicznej będzie przeprowadzane, tak jak dotychczas metodą 

„na sucho”. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków 

technologicznych. 

Na terenie analizowanej działki zlokalizowana jest myjnia pojazdów. Zużycie wody na  

cele technologiczne mycia pojazdów pozostanie na dotychczasowym poziomie ok. 1,5 m3/d 

tj. 360 m3/rok. Ścieki technologiczne z myjni pojazdów w ilości ok. 1,5 m3/d zbierane są 

oddzielnym systemem oraz kierowane przez separator substancji ropopochodnych do 

szczelnego zbiornika o pojemności 3,3 m3. Przedmiotowe ścieki wywożone są wozem 

asenizacyjnym przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków, na podstawie stosownej 

umowy. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych dróg  

i placów ujmowane są w zorganizowany system ich odprowadzania oraz kierowane do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powstające na terenie placów 

postojowych i dróg podczyszczane są za pomocą separatora substancji ropopochodnych, 

zlokalizowanego przy głównym wjeździe do Zakładu.  

Spływ wód opadowych z powierzchni dachu i terenów utwardzonych będzie 

kształtował się na poziomie ok. 12 l/s (dla deszczu o natężeniu q = 15 l/s,ha). 

Ponadto, 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 Zakładu tj. działka 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.  

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmniejszenia powierzchni 

biologicznie czynnej.  

Zgodnie z założeniami BAT 19 - odpady magazynuje się i przetwarza na obiektach 

zadaszonych, aby zapobiec kontaktowi z wodą deszczową, a tym samym zminimalizować 

objętość zanieczyszczonych wód opadowych. 

Celem zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego odpady przewidziane do 

przetwarzania oraz odpady powstające w wyniku przetwarzania, będą magazynowane na 

utwardzonej, szczelnej powierzchni oraz pod zadaszeniem  

W związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych separatorów do 

podczyszczania wód opadowych.  

W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się 
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znaczących oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe  

i podziemne. 

 

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpią emisje związane z prowadzeniem prac 

budowlanych i montażowych. Źródłem oddziaływań będą maszyny oraz pojazdy 

transportujące materiały, przy czym emisje zanieczyszczeń z wymienionych źródeł będą 

występować okresowo i ograniczą się do czasu trwania prac związanych z realizacją 

przedsięwzięcia. Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie 

mobilne źródło emisji zanieczyszczeń. Wszystkie oddziaływania zakończą się w momencie 

zakończenia prac. Na etapie realizacji przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań, 

mających na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczanie wpływu inwestycji na powietrze: 

prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami BHP, 

przez pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających wymagane kwalifikacje 

właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych urządzeń, 

właściwa organizacja pracy, wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem w sposób 

określony w obowiązujących przepisach i normach, stosowanie sprawnego technicznie, 

odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, montażowego i transportowego, a także 

materiałów o odpowiedniej jakości, wyłączanie silników pojazdów podczas ich postoju lub 

załadunku, transportowanie materiałów sypkich w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu 

(np. poprzez zastosowanie plandek), unikać rozsypywania się materiałów pylistych na 

terenie budowy i drogach wewnętrznych, wykorzystywanie pojazdów o optymalnej 

ładowności, wykonywanie kontroli stanu technicznego środków transportu oraz urządzeń. 

Źródłami emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego na 

etapie eksploatacji inwestycji będą: ruch pojazdów spalinowych, prace naprawcze  

w warsztacie, przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, maszyny stacjonarne: sito 

do kompostu, biofiltry w istniejącej kompostowni. W związku z tym, że nie jest planowany 

wzrost wydajności zakładu, a jedynie podniesienie jakości paliwa RDF, ruch pojazdów 

transportujących odpady po realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się. W raporcie 

przeanalizowano wpływ Zakładu jako całości na jakość powietrza poprzez wykonanie 

odpowiednich obliczeń i analiz. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 

wykonano zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu 

komputerowego EK100W wersja 5.1. Tło zanieczyszczeń przyjęto zgodnie z aktualną 

informacją GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie. Wykorzystano 

dane meteorologiczne charakteryzujące warunki w rejonie przedmiotowej inwestycji. 

Sprawdzono również, czy w odległości 10h od emitorów zlokalizowanych na terenie Zakładu 

nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, które mogłyby być 

narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych 

poziomów substancji w powietrzu. Wykonano obliczenia opadu pyłu. Z przeprowadzonych 

prognoz z wszystkich źródeł emisji na terenie lokalizacji inwestycji wynika, że wskutek 

funkcjonowania przedsięwzięcia emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 

atmosferycznego, poza pyłem zawieszonym PM 2,5, nie będzie powodować przekroczeń 

wartości odniesienia 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) oraz dopuszczalnych poziomów substancji określonych  

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) poza terenem, do którego 
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inwestor posiada tytuł prawny. Niedotrzymywanie ww. norm pyłu wynika z aktualnego stanu 

jakości powietrza na terenie realizacji inwestycji. 

Z przedstawionych informacji wynika, że na terenie Zakładu stosowane są i nadal 

będą następujące rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego: wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, stosowanie opończy 

na pojazdach transportujących materiały sypkie w celu ograniczenia pylenia, 

magazynowanie produktów i odpadów w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu, place 

manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane są w odpowiedniej czystości 

ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu, dobra logistyka przedsięwzięcia 

oraz właściwe zagospodarowanie terenu wpływa na ograniczanie ruchu pojazdów, a tym 

samym skraca 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, w tym odorów, dbałość  

o odpowiednie napowietrzanie i nawilżanie pryzm zarówno w bioreaktorach, jak i na placu 

dojrzewania, zastosowanie ogrzewania elektrycznego. 

Po analizie najlepszych dostępnych technik i konkluzji BAT z zakresu ochrony 

powietrza na terenie zakładu zostaną zastosowane następują rozwiązania: 

 w celu zminimalizowania emisji rozproszonej pyłów na terenie zakładu prędkość ruchu 

kołowego zostanie ograniczona do 20 km/h, 

 instalacja zostanie zaopatrzona w filtr tkaninowy o skuteczności 98,9 % zainstalowany na 

separatorze powietrznym, 

 po uruchomieniu instalacji, jeśli związki LZO zostaną zidentyfikowane w strumieniu 

gazów odlotowych, będzie prowadzony monitoring związków LZO z częstotliwością raz 

na sześć miesięcy. 

W raporcie dokonano oceny oddziaływania całego Zakładu pod względem emisji substancji 

złowonnych. Na podstawie otrzymanych obliczeń komputerowych oraz porównania 

otrzymanych wyników z progami wyczuwalności węchowej stwierdzono, że ww. progi nie 

zostaną przekroczone.  

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją z przedmiotowej instalacji do przetwarzania odpadów 

nie przewiduje się emisji odorów. 

Na terenie Zakładu w celu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz odorów 

Wnioskodawca obecnie stosuje następujące rozwiązania, z których najistotniejsze to: 

kurtyna antyodorowa od strony wschodniej zakładu, płuczki wodne (z ewentualnym 

dozowaniem kwasu siarkowego), biofiltry ograniczające emisję zanieczyszczeń 

powodujących odory. 

Funkcjonowanie inwestycji nie może powodować wzrostu oddziaływań odorowych z terenu 

Zakładu. 

 

Ogrody działkowe, stanowiące tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane są  

w odległości ok. 75 m w kierunku wschodnim oraz ok. 90 m w kierunku południowym za 

terenem torów kolejowych. Dopuszczalne poziomy hałasu dla tych terenów wynoszą 55 dB 

dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy. W odległości ok. 500 m od terenu inwestycji 

zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, dla których dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku wynoszą 50 dB dla pory dnia oraz 40 dB dla pory nocy 

zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
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Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o przekroczonych 

standardach jakości środowiska w zakresie emisji hałasu. 

W raporcie wskazano, że głównymi źródłami kształtującymi istniejący klimat akustyczny  

w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia jest istniejący zakład oraz ruch samochodowy 

po ul. Metalurgicznej będącej drogą wyjazdową z Lublina w kierunku wschodnim, w tym do 

przejścia granicznego oraz ruch kolejowy na sąsiadującej z zakładem linii kolejowej 

obsługującej trasę Lublin - Łuków. 

Zgodnie z §9 pkt 2) uchwały Nr 343/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 

2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublin – część IV – obszar A, dla terenu oznaczonego symbolem IVA3P obowiązuje 

m.in. nakaz wyposażenia istniejących i planowanych obiektów w urządzenia, w tym 

urządzenia infrastruktury nie powodujące pogarszania standardów jakości środowiska; nakaz 

ograniczenia wszelkiej uciążliwości wywołanej określonym rodzajem działalności do granic 

własnej posesji, przy czym uciążliwość określana na granicy działki zajmowanej przez 

działalność uciążliwą nie może przekraczać dopuszczalnej wielkości normy. Ponadto dla ww. 

terenów obowiązuje m.in. zakaz wprowadzania funkcji, które powodują lub mogą 

spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu 

hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu 

poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny lub wprowadzające ograniczenia  

w użytkowaniu terenów przylegających. 

 Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych 

oraz montażem urządzeń. Do wykonania ww. prac będzie używany sprzęt budowlany 

(maszyny i pojazdy transportowe), który będzie emitował hałas na poziomie ok. 80-105 

dB(A). W raporcie zaproponowano następujące rozwiązania mające na celu ograniczenie 

skali i zasięgu emisji hałasu do środowiska na etapie realizacji: 

 praca maszyn i ruch samochodów jedynie w porze dnia, w godzinach od 6:00 do 

22:00, 

 stosowanie nowoczesnych i sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i pojazdów, 

 maksymalne skrócenie etapu realizacji przedsięwzięcia, 

 wyłączanie silników pojazdów podczas ich postoju lub załadunku.  

  Przedmiotowy zakład będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu w porze dnia przez 

16 godzin. Pozostałe obiekty zakładu funkcjonować będą w systemie całodobowym. Na 

terenie zakładu poruszać się będą pojazdy ciężarowe, ładowarka, wózki widłowe. 

W celu określenia skali i zasięgu emitowanego do środowiska hałasu na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia w raporcie przedstawiono dane i wyniki analizy akustycznej. Analizę 

wykonano za pośrednictwem programu komputerowego w oparciu o metodę referencyjną 

prognozowania emisji hałasu. W raporcie określono wartość mocy akustycznych dla 

poszczególnych źródeł hałasu na terenie Zakładu. 

W obliczeniach uwzględniono skarpę o wysokości ok. 4,5 m znajdującą się przy południowej 

i wschodniej granicy terenu przedsięwzięcia. 

Modelowanie oddziaływania akustycznego planowanej Instalacji wykonano dla dwóch pór 

doby: pory dziennej i pory nocnej. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.,  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody punkty obliczeniowe zlokalizowane na granicy terenów niezabudowanych 

usytuowano na wysokości 1,5 m, a punkt obliczeniowe zlokalizowane na granicy terenów 

zabudowanych usytuowano na wysokości 4,0 m. 

Uzyskano następujące wyniki: 
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Wariant preferowany: 

1. Pora dnia od 43,6 do 47,3 dB(A) 

2. Pora nocy od 35,7 do 46,8 dB(A) 

Wariant alternatywny: 

1. Pora dnia od 43,4 do 47,9 dB(A) 

2. Pora nocy od 38,6 do 47,0 dB(A) 

Jednocześnie w punktach obliczeniowych usytuowanych przy najbliższej zabudowie 

chronionej przed hałasem nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu  

w środowisku. 

  Na podstawie uzyskanych wyników w raporcie wskazano, że eksploatacja 

przedsięwzięcia nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku. 

 

  Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1098), w tym obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody są:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi oddalony około 5,3  km od 

planowanej inwestycji,   

 Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony o około 6,3 km od 

planowanej inwestycji,  

 specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Świdnik” (PLH 060021) oddalony ok. 

2,4 km od przedmiotowej inwestycji,  

 specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Bystrzyca Jakubowicka” (PLH 

060096) oddalony od inwestycji o około 4,5 km.  

Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na charakter i znaczną odległość od 

obszarów objętych ochroną nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie negatywnie na 

gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci ekologicznej Natura 2000 

oraz pozostałych form ochrony przyrody.  

Inwestycja nie będzie wywoływała oddziaływań, które mogłyby w sposób skumulowany 

wpływać na sieć obszarów Natura 2000. Ze względu na lokalizację planowane 

przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie spójności i integralności sieci 

ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. 

Planowana inwestycja usytuowana jest około 12 km od korytarza ekologicznego KPdC – 3B 

Północna Lubelszczyzna oraz około 11 km od korytarza ekologicznego. Rozbudowa 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na funkcjonalną łączność oraz 

przemieszczanie się roślin i zwierząt pomiędzy siedliskami w ramach korytarza 

ekologicznego a zarazem nie wpłynie na bioróżnorodność pomiędzy ekosystemami.  

Planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami górskimi oraz leśnymi. 

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze siedlisk łęgowych oraz ujścia rzek, 

wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony 

uzdrowiskowej.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Na terenie objętym Inwestycją ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty 

wpisane do  rejestru i ewidencji  zabytków, stanowiska  archeologiczne oraz dobra kultury 

współczesnej.  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t. j. Dz.U. 2021 poz. 710) odkryte w trakcie prac przedmioty posiadające cechy 

zabytku podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich 
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robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia 

miejsca i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

Do emisji prekursorów gazów cieplarnianych w obrębie planowanej inwestycji dojdzie 

na etapie realizacji. Wynikać ona będzie z pracy maszyn oraz transportu samochodowego 

(dowóz materiałów). W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki 

drzew  nie dojdzie  zatem do zniszczenia siedlisk zapewniających sekwestracje  CO2.  

W związku z realizacją inwestycji dojdzie do utraty terenów biologicznie czynnych ze 

względu na rozbudowę istniejącego Zakładu.  

W dokumentacji przeprowadzono analizę wrażliwości przedsięwzięcia na czynniki  

i zagrożenia klimatyczne celem stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych 

z przystosowaniem planowanej Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych. Na 

podstawie analizy stwierdzono, że planowana inwestycja będzie odporna na zmiany 

klimatyczne.  

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany warunków 

klimatycznych ani jego negatywnego wpływu na klimat zarówno w aspekcie lokalnym ani 

globalnym. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje poważną 

awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe  

w  trakcie procesu  przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu,  w  których  występuje  

jedna  lub więcej  niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego  powstania 

zagrożenia  życia  lub zdrowia  lub  środowiska lub  powstania takiego  zagrożenia  

z opóźnieniem (art. 3 pkt. 23 ww. ustawy).  Przedmiotowa inwestycja nie jest zakładem  

o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Z informacji zawartych w dokumentacji wynika, że na instalację 

nie będą przyjmowane odpady stwarzające zagrożenie oraz na  terenie  planowanej  

Inwestycji  nie  będą  występowały  substancje niebezpieczne w ilościach  wymienionych w 

ww. rozporządzeniu. 

W dokumentacji stwierdzono, że zagrożenia dla zdrowia ludzi mogą wystąpić na 

etapie realizacji Inwestycji przy wykonywaniu prac budowlanych oraz montażowych. Aby 

uniknąć wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi przewidziano do zastosowania 

następujące zabezpieczenia: stosowanie przepisów bhp, odpowiednie zabezpieczenia  

i prawidłowa organizacja czasu pracy. W dokumentacji stwierdzono, że etap realizacji  nie  

będzie  miał  odczuwalnego  wpływu  na  mieszkańców  terenów znajdujących  się  poza  

Zakładem.  Czasowe uciążliwości mogą odczuwać  pracownicy  firm sąsiadujących   

z  terenem  przedsięwzięcia. Jednakże biorąc  pod  uwagę  charakter  terenu (przemysłowy),  

na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcia oraz  skalę  zamierzenia  inwestycyjnego, 

uciążliwości te będą czasowe zaś skala ich występowania niewielka. 

Z uwagi na to iż planowana inwestycja związana jest przetwarzaniem odpadów 

posiadających właściwości niebezpieczne Wnioskodawca określi szczegółowe wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze magazynu odpadów niebezpiecznych oraz 

instalacji do przetwarzania odpadów. 

Obsługą magazynu odpadów niebezpiecznych oraz instalacji  będą zajmowały się 

jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane. Pracownicy zajmujący się obsługą 

instalacji będą systematycznie poddawani badaniom lekarskim.  
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Magazyn odpadów niebezpiecznych będzie oznakowany, natomiast pracownicy będą 

zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Oznakowanie instalacji i magazynów będzie 

uwzględniać znaki bezpieczeństwa, znaki ochrony przeciwpożarowej oraz rodzaj 

magazynowanych odpadów. Teren zakładu jest oświetlony i ogrodzony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Wnioskodawca oznaczy za pomocą 

właściwych tablic poszczególne obiekty i instalację  realizowane w ramach planowanego 

przedsięwzięcia, zgodnie dokumentacją techniczno-ruchową lub projektem budowlanym.  

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, w przedłożonych dokumentach stwierdzono, 

że nie  przewiduje  się  znaczących  oddziaływań  przedsięwzięcia  na zdrowie i warunki 

życia ludzi oraz na dobra materialne.   

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne 

zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 

rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.  

W przedłożonych dokumentacji stwierdzono, że poszczególne obiekty, zostaną 

zaprojektowane i zrealizowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, co 

zapewni zgodność z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa budowlanego, a tym 

samym zapewni należyte rozwiązania - dla uzyskania właściwej odporności obiektu na 

czynniki zewnętrzne. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) przez katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie 

związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 

sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie 

ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na 

rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, 

chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Ze 

względu na charakter, a przede wszystkim umiejscowienie przedsięwzięcia (poza obszarem 

zalewowym rzeki Dopływ spod Świdnika, poza terenami osuwiskowymi) oraz z uwagi na 

zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne tj. przestrzeganie zasad BHP, 

wyposażenie inwestycji w sprzęt gaśniczy, wyposażenie inwestycji w instalacje odgromową, 

można stwierdzić, że ewentualne wystąpienie katastrof naturalnych nie wpłynie znacząco na 

funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji, zaś samo ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej 

w rejonie lokalizacji inwestycji jest niskie. Zakład zaopatrzony jest w kanalizację deszczową, 

w odpowiedniej pojemności zbiorniki bezodpływowego, natomiast po realizacji Lubelskiego 

Centrum Recyklingu wody opadowe z części zakładu będą odprowadzane do zbiornika 

bezodpływowego, który będzie pełnił funkcję zbiornika przeciwpożarowego. 

Zakład posiada opracowaną procedurę postępowania w przypadku huraganów – 

zamykanie bram hal w których znajdują się instalacje do przetwarzania odpadów oraz 

magazynów odpadów, umieszczanie podczas silnych wiatrów sprzętu również  

w zamykanych garażach usunięcie z placu odpadów magazynowanych luzem.  

Awarią możliwą do wystąpienia jest pożar.  Wnioskodawca w celu zabezpieczenia 

instalacji przed pożarem będzie stosował następujące rozwiązania:  

 dla Zakładu 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 zostanie wykonany  

z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw 
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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. z 2020 r. poz. 296), 

 kontrola instalacji i miejsc magazynowania odpadów,   

 w Zakładzie zainstalowany jest całodobowy monitoring wizyjny, obejmujący teren do  

którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, 

 zakład wyposażony jest w system hydrantów przeciwpożarowych,   

 wyposażenie instalacji w system wykrywania, szybkiego tłumienia i gaszenia iskier, 

który będzie zawierać: centralę systemu, detektory, urządzenia gaśnicze, stacje 

podnoszenia ciśnienia wody, system grzejnym, 

 regularne sprawdzanie Zakładu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, poprzez 

terminowe przeglądy i konserwację urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz 

poprzez przeglądy i naprawy instalacji użytkowych.  

 

Autorzy dokumentacji stwierdzili, że zakładając prawidłowe  użytkowanie  instalacji  

zgodnie  z  jej  przeznaczeniem  oraz z zachowaniem  przepisów  szeroko  pojętego  BHP   

i ochrony  środowiska  oraz  wykonywanie bieżących  kontroli,  przeglądów  i napraw  brak  

jest podstaw do prawdopodobnego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej bądź 

katastrofy budowlanej. 

Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  na  terenie  Zakładu  Odzysku  i  Recyklingu 

Odpadów Kom-Eko S.A. na terenie którego funkcjonuje szereg instalacji związanych  

z gospodarowaniem odpadami. W przedłożonych dokumentach przedstawiono 

oddziaływanie skumulowane obejmujące cały Zakład Odzysku i Recyklingu odpadów KOM – 

EKO S. A.  

W  Raporcie  zostały  przeanalizowane  możliwe  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 

poszczególne elementy środowiska. Przeprowadzona  analiza  wykazała  brak  znaczących  

oddziaływań  planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska. 

 

Nie planuje się rozbiórki przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.   

Ze względu na usytuowanie inwestycji w znacznej odległości od granicy państwa nie 

przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykroczyło poza terytorium kraju. Planowane 

przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że nie zachodzi 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane do inwestycji, dla których 

zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.  

Z raportu wynika, że zastosowane podczas realizacji i eksploatacji inwestycji 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią zachowanie standardów 

jakości środowiska w obrębie i poza terenem inwestycji. 

Po analizie okoliczności, o których mowa w art. 77 ust. 5 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 stwierdzono, że  

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ww. ustawy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 
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środowisko. Informacje zawarte w raporcie na temat przedsięwzięcia oraz elementów 

przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do dokonania oceny jego 

oddziaływania na środowisko. 

W niniejszym postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia zostały wzięte 

pod uwagę i uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. Uwzględniając przedstawione zalecenia należy stwierdzić, iż przy należytym 

wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji przedmiotowego postanowienia planowane 

przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji. 

 

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia 

Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, 

uzgodnień lub zezwoleń. 

 

 

 

POUCZENIE 

 

  W świetle art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje 

zażalenie. 

 Jednocześnie informuję, że w myśl art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 

r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ wydający decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub 

uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.  

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Lublinie 

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk 

/Podpis elektroniczny/ 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Lublin Wydział Ochrony Środowiska ul. Zana 38, 20 – 601 Lublin – doręczenie 

elektroniczne ePUAP  

2. Aa 

Do wiadomości: 

1. KOM – EKO S. A. ul. Wojenna 3, 20 – 424 Lublin, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę 

Bojankowską EKO – USŁUGI K.B. ul. Wileńska 2E/9, 20 – 603 Lublin – doręczenie elektroniczne 

ePUAP. 


