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1. Tut. Dyrekcja zwraca się z zapytaniem w kwestii kwalifikacji planowanego 

przedsięwzięcia. Organ prowadzący postepowanie pismem z dnia 17 września 2020 r. 

znak: OŚ-OD-I.6220.110.2019 zwrócił się do RDOŚ w Lublinie z prośbą o wydanie opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, kwalifikując je do § 3 ust 1 pkt 82 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). RDOŚ wydając opinię 

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko również przyjął 

taką kwalifikację.  

Nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Organ 

prowadzący postępowanie pismem z dnia 26 października 2020 r. podtrzymał tę 

kwalifikację.  

Natomiast przedkładając w dniu 15 czerwca 2021 r. tut. Dyrekcji Raport, w celu 

uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, Organ prowadzący 

postępowanie uwzględnił dodatkową kwalifikację tj. § 3 ust 2 pkt 2 ww. 

rozporządzenia. Proszę o wyjaśnienie z czego wynikają powyższe rozbieżności oraz czy 

w przedmiotowym przypadku faktycznie mamy do czynienia z rozbudową, przebudową 

lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia. 

 

2. W Aneksie do raportu podano jednoznacznie, że: „wariant alternatywny niesie ze sobą 

dodatkowe korzyści dla środowiska, które obejmuje następujące obszary:  

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  zmniejszenie ilości 

pobieranej wody i odprowadzanych ścieków”.  

W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę, że w wariancie alternatywnym 

zakładana wielkość produkcji będzie większa niż w wariancie preferowanym przez 

Wnioskodawcę (co daje pożądane przez Inwestora większe korzyści ekonomiczne) 

proszę o rozważenie przyjęcia do realizacji wariantu alternatywnego, korzystniejszego 

środowiskowo. 

W Aneksie nr 1 do Raportu w pkt nr 4 w akapicie 2 omyłkowo zapisano, że wariant 

alternatywny jest korzystniejszy ze względu mniejszą emisję zanieczyszczeń wprowadzanych 

do powietrza oraz mniejszą ilość odprowadzanych ścieków. Natomiast w akapicie 1 jest 



3 
 

informacja prawidłowa - Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę. 

W pkt 4 nr Aneksu nr 1 powinien być zapis: 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę. 

Zarówno wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz wariant alternatywny nie 

przekroczą norm jakości środowiska, jednak wariant Wnioskodawcy niesie ze sobą 

dodatkowe korzyści dla środowiska, które obejmuje następujące obszary: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  

 zmniejszenie ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków. 

Z pozostałej treści Aneksu nr 1 do Raportu, tzn.:  

 z obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

 z opisu oddziaływania przedsięwzięcia na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 

i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, 

 z porównania oddziaływania wariantu alternatywnego i wariantu Wnioskodawcy na 

powietrze  

jasno wynika, że wariant Wnioskodawcy jest korzystniejszy dla środowiska.  

Uwzględniając całą zawartość Aneksu nr 1 jedna nieumyślna omyłka w akapicie 2 pkt 

4 nie jest wystarczającą podstawą, aby rozważać przyjęcie do realizacji wariantu 

alternatywnego jako wariantu korzystniejszego dla środowiska. 

3. Na schemacie blokowym przedstawionym w Aneksie wskazano, że po podczyszczaniu 

wody, która krąży w obiegu zamkniętym powstawać będzie odpad o kodzie 19 12 02. 

Zgodnie z katalogiem odpadów odpad ten stanowi metale żelazne. Proszę o 

wyjaśnienie, czy na pewno w tym miejscu będzie powstawał ten odpad. 

Podczas mycia płatka powstanie kod 19 12 09. 

Poniżej przedstawiono skorygowany schemat blokowy instalacji. 
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Rysunek 1 Schemat blokowy instalacji do wytwarzania regranulatu 
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4. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego tabele 5 i 6 zawarte w Aneksie dotyczą wariantu 

proponowanego przez Wnioskodawcę. 

Tabela nr 5 dotyczy wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. 

Tabela nr 6 dotyczy wariantu alternatywnego 

Tabela 1 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów na regranulat w 
wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę  

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

Mg/rok 

1. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 
12 11 

300 

2. 19 12 02 Metale żelazne 60 

3. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) (osad z mycia odpadów) 5,00 

 

Tabela 2 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów na regranulat w 
wariancie alternatywnym 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

Mg/rok 

1. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 
12 11 

360 

2. 19 12 02 Metale żelazne 75 

3. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) (osad z mycia odpadów) 7,00 

 

5. Na str. 24 Aneksu zapisano, że wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii 

technologicznej wykonane będą z grubej stali nierdzewnej. Całość urządzeń będzie 

dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie. Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju 

urządzeń dotyczy powyższy zapis? Zgodnie z zakresem przedsięwzięcia, zakres 

przedsięwzięcia polega jedynie na zamontowaniu linii do mycia odpadów. Proszę o 

wyjaśnienia. 

Opis ze str. 24 Aneksu dotyczy linii technologicznej do przetwarzania odpadów 

powinien on brzmieć w następujący sposób – „Wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii 

technologicznej wykonane są z grubej stali nierdzewnej. Całość urządzeń jest dodatkowo 

zabezpieczona antykorozyjnie”. 
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6. Proszę wyjaśnić, co w dokumentacji oznacza wskazanie na „odpady zdegradowane lub 
częściowo zdegradowane” oraz „inne odpady uznawane za biologiczne” czy też 
„zanieczyszczone biologicznie”.  

Materiały zdegradowane - materiały biokompostowalne zepsute, które uległy 

rozkładowi i procesom gnilnym. 

Inne odpady uznawane za biologiczne oraz zanieczyszczone biologiczne - odpady 

organiczne rozkładające się biologiczne lub materiał zanieczyszczony odpadami organicznymi 

rozkładającymi się biologicznie. 

 
7. Proszę wskazać sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w 

instalacji. 

Odpady magazynowane będą na zewnątrz hali na utwardzonym podłożu. Miejsce 

magazynowania odpadów zaznaczono w załączniku nr 2 do Aneksu nr 1.  

 

8. Jak podano w Aneksie, zużycie wody do napełniania instalacji do mycia tworzyw 

wyniesie 40 m³ i wymieniana jest co 2 miesiące. W raporcie podano, 

że zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych, wynikające z uzupełniania 

wody w instalacjach, wynosić będzie ok. 62 m³/rok. Proszę o wyjaśnienia. 

W związku z zapisami Aneksu nr 1 roczne zapotrzebowanie na wodę na cele 

technologiczne wynosić będzie ok. 240 m3. 
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9. W Aneksie podano niespójne informacje (str. 41): że „czyszczenie układów instalacji 

wodnej dokonywane będzie poprzez zastosowanie soli NaCl”, a dalej, że „w obiegu 

zamkniętym będzie krążyć woda z dodatkiem soli NaCl”. Jako, że chlorek sodu należy 

do substancji zaliczanych do zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, których 

dopuszczalna zawartość jest określona m.in. w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 

dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), proszę o wyjaśnienie dotyczące sposobu zastosowania 

tego związku, określenie stężenia w wodzie oraz sposobu postępowania z zasolonymi 

ściekami. 

Czyszczenie układów instalacji wodnej dokonywane będzie poprzez zastosowanie 

wody z dodatkiem soli NaCl, która będzie krążyć w obiegu zamkniętym. W wyniku 

czyszczenia układów powstawać będą ścieki, które odbierane będą za pomocą wozów 

asenizacyjnych przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, a następnie kierowane będą do oczyszczalni ścieków. Szacuje się, 

że stężenie NaCl w powstałych ściekach wynosić będzie ok. 300 mg/l. Powstałe ścieki będą 

wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych (punktu zlewnego oczyszczalni ścieków).  

10.  W charakterystyce funkcjonowania linii mycia podano informacje na temat wanny 

flotacyjnej i myjki dynamicznej. Na schemacie występuje jeszcze cięcie materiału 

w płaszczu wodnym z formowaniem regranulatu w wodzie i chłodzenie gorących 

granulek w kąpieli wodnej, która krąży w obiegu zamkniętym. W opisie brak jest 

informacji, czy powyższy etap jest w tym samym obiegu zamkniętym co 2 poprzednie, 

czy innym, ze względu na np. konieczność chłodzenia wody, aby mogła stanowić 

ponownie chłodziwo. Proszę o uzupełnienie informacji z podaniem zapotrzebowania na 

wodę, okresową wymianą wody, sposobem postępowania ze zużytymi wodami. 

W przypadku płaszcza wodnego zastosowany jest osobny zamknięty obieg wody. 

Woda stanowi chłodziwo ale krąży w małym obiegu zamkniętym i przechodzi przez 

wymiennik ciepła gdzie się chłodzi i ponownie wraca do płaszcza wodnego w obudowie 

granulatora. Wirówka odsącza tą wodę i wraca ona do obudowy granulatora, który tnie 

gorącą masę na granulki. Zapotrzebowanie na wodę w celu pełnego napełnienia urządzenia 

wynosi 120 litrów. W wyniku funkcjonowania opisywanego urządzenie nie przewiduje się 
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emisji ścieków, a jedynie ubytki wody wynikające z parowania. Okresowe uzupełnianie wody 

odbywać się będzie co 2 tygodnie w ilości ok. 10 l. W związku z powyższym roczne 

zapotrzebowania na wodę w celu funkcjonowania płaszcza wodnego wynosi ok. 260 l/rok. 

11. Proszę uzasadnić przyjęte założenia w zakresie przewidywanego natężenia i struktury 

ruchu pojazdów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Założono, że odpady na teren przedsięwzięcia będą transportowane samochodami 

ciężarowymi o ładowności 24 Mg, co daje ok 118 kursów rocznie. Regranulat nie będzie 

odbierany, ponieważ będzie wykorzystany w fabryce opakowań.  

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia będą poruszały się samochody dostawcze 

obierające odpady wytworzone w wyniku przetwarzania 1 raz na miesiąc oraz wóz 

asenizacyjny odbierający wodę z instalacji do podczyszczania 1 raz na dwa miesiące.  

12. W Aneksie brak skumulowanego oddziaływania akustycznego opierając się w zasadzie 

na tym, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do terenu 

przedsięwzięcia. Należy nadmienić, że o ile poszczególne przedsięwzięcia osobno mogą 

nie mieć negatywnego wpływu na środowisko, o tyle łącznie mogą powodować 

uciążliwości na terenach wrażliwych.  

W Aneksie odniesiono się do oddziaływań skumulowanych przedmiotowej inwestycji 

z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, zgodnie z art. 62a ustawy ooś. 

Przepis ten dotyczy zawartości karty informacyjnej. 

W związku z powyższym proszę o ponowne przeanalizowanie zagadnienia, biorąc pod 

uwagę nie tylko przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, ale i planowane, zgodnie 

z art. 66 ust. 1 pkt 3b ustawy ooś. 

W Aneksie uwzględniono oddziaływania skumulowane przedmiotowej inwestycji 

tj. montażu myjki umożliwiającej przyjęcie do przetwarzania odpadów z zewnątrz i związany 

z tym ruch pojazdów w wymiarze maksymalnie 1-2 pojazdów z istniejącym, zrealizowanym 

zakładem znajdującym się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. 

Obszar oddziaływania istniejącego zakładu ogranicza się do terenu przedsięwzięcia. 

Na terenie przedsięwzięcia nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

drogowego, kolejowego, ani przemysłowego zarówno w porze dnia jak i nocy. 

Zgodnie z posiadaną wiedzą w obszarze oddziaływania nie są planowane inne 

przedsięwzięcia. 
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Mając na uwadze powyższe oraz wyniki przeprowadzonej analizy na potrzeby Raportu 

zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3b ustawy ooś brak jest podstaw do stwierdzenia, że 

przedsięwzięcie mogłoby powodować oddziaływania skumulowane zarówno z 

przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi jak i planowanymi. 

13. Ponownie proszę Organ prowadzący postępowanie o rozstrzygnięcie kwestii 

podlegania ochronie przed hałasem terenów sąsiadujących z Zakładem od strony 

wschodniej, zlokalizowanych na obszarze oznaczonym w MPZP symbolem 

AG/M4/zweryfikowanie poprawności potraktowania w Raporcie tego terenu jako 

mieszkaniowo-usługowego. 

14. W Aneksie wskazano, że oświadczenie w sprawie współfinansowania planowanego 

przedsięwzięcia ze środków unijnych zostało dołączone jako załącznik nr 3, jednak 

faktycznie oświadczenie to nie zostało dołączone. To samo dotyczy braku podpisanego 

oświadczenia, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a ustawy ooś. Wobec powyższego 

ponownie proszę o dołączenie brakujących oświadczeń. 

W załączeniu przekazuję oświadczenia.  


