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         PAŃSTWOWY POWIATOWY 

            INSPEKTOR SANITARNY 

                      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.9022.6.4.2021.WW      Lublin, dnia 22.12.2021 r. 

   

 

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.6220.110.2020  

z dnia 08.06.2021 r. (data wpływu 14.06.2021 r.) dotyczącego przedsięwzięcia polegającego 

na pozyskiwaniu i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych, dokładnie odpadów 

polietylenu (PE/HDPE/LDPE/LLDPE) w celu uzyskania granulatu oraz przetwarzaniu 

odpadów wyodrębnionych z linii regranulacji  nienadających  się do recyklingu do RDF 

(paliwa alternatywnego) przy ul. Zawieprzyckiej 8i w Lublinie w sprawie z wniosku 

Fabryki Opakowań Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 8i, 20-228 Lublin z dnia 24.07.2020 r.  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zapoznaniu się z załączonym  

do wniosku raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko  

z maja 2021 r., aneksem nr 1 przesłanym wraz z pismem znak OŚ-OD-I.6220.110.2020 z dnia 

23.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) oraz uzupełnieniami przesłanymi wraz z pismami 

znak OŚ-OD-I.6220.110.2020 z dnia 15.11.2021 r. (data wpływu 15.11.2021 r.) oraz dnia 

15.11.2021 r. (data wpływu 22.11.2021 r.) 

 

opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia określone w przedłożonych materiałach opisowo –

graficznych z następującym zastrzeżeniem: 

- dla etapu sporządzania projektu budowlanego - 

Projekt budowlany przedsięwzięcia należy uzgodnić pod względem higieniczno-zdrowotnym 

z uwzględnieniem zagadnień wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.) 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 Rozpatrywane wystąpienie Prezydenta Miasta Lublin znak: OŚ-OD-I.6220.110.2020  

z dnia 08.06.2021 r. (data wpływu 14.06.2021 r.) dotyczy wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pozyskiwaniu i przetwarzaniu 

odpadów z tworzyw sztucznych, dokładnie odpadów polietylenu (PE/HDPE/LDPE/LLDPE) 

w celu uzyskania granulatu oraz przetwarzaniu odpadów wyodrębnionych z linii regranulacji  

nienadających  się do recyklingu do RDF (paliwa alternatywnego) przy ul. Zawieprzyckiej 8i 

w Lublinie w sprawie z wniosku Fabryki Opakowań Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 8i, 20-228 

Lublin z dnia 24.07.2020 r. Przedmiotowe przedsięwzięcia Prezydent Miasta Lublin 

zakwalifikował do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być 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:  

• § 3 ust. 2 pkt 2 - polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego 

lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 

przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 

przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie 

osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest 

to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają 

parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, 

przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

• § 3 ust. 1 pkt 82 - instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1  

pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione  

w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego  

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

energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 

wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych 

celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej 

odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. 

Następnie Prezydent Miasta Lublin postanowieniem znak OŚ–OD–I.6220.110.2020  

z dnia 26.10.2020 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

i wykonania raportu w zakresie zgodnym z wymogami określonymi 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. 

Do wystąpienia załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

z maja 2021 r. wraz z aneksem nr 1 oraz uzupełnieniami sporządzony przez zespół pod 

nadzorem mgr inż.. Katarzyny Bojankowskiej. Do przedstawionej dokumentacji załączono 

projekt zagospodarowania terenu, obliczenia oraz mapy emisji zanieczyszczeń powietrza oraz 

mapy akustyczne. 

 Z informacji zawartych w wymienionej dokumentacji, w szczególności w zakresie 

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

 Planowane przedsięwzięcie ma polegać na przetwarzaniu odpadów z tworzyw 

sztucznych na granulat i paliwo RDF. Wnioskodawca obecnie jest producentem opakowań  

z tworzyw sztucznych oraz opakowań z kompostowalnych tworzyw ekologicznych. W trakcie 

procesu produkcji i wycinania gotowych opakowań powstają ścinki pełnowartościowego 

surowca, które są przetwarzane na granulat i ponownie przekazywane do procesu produkcji 

opakowań. Wydajność instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych i kompostowalnych 

tworzyw ekologicznych umożliwia przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych 
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pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Przetwarzanie ww. odpadów ma być 

prowadzone w istniejącej hali. 

 Działalnością zakładu jest produkcja opakowań, a instalacje do wytwarzania 

regranulatu są jego częścią. Opakowania produkowane są poprzez rozdmuch tworzyw 

sztucznych i kompostowalnych na terenie zakładu przy użyciu 16 linii do rozdmuchu 

granulatów termoplastycznych o łącznej wydajności 1000 Mg/miesiąc, tj. 12 000 Mg/rok. 

 Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej 8i na 

działce o nr ewid. 43/6, która zgodnie z uchwałą nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin  

z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin (mpzp) - część IV leży na terenie oznaczonym symbolem AG – 

tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo – składowych. 

Bezpośrednie otoczenie zakładu stanowią: 

• od strony północnej i zachodniej - tereny usługowe, 

• od strony południowej – pola uprawne oraz zabudowa usługowa, 

• od strony wschodniej, pola uprane, zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa. 

 W promieniu 100 m znajdują się głównie tereny aktywności gospodarczej, aktywności 

gospodarczej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową, dróg publicznych, tereny usług 

publicznych (oświata), zabudowy podmiejskiej (zagrodowa i jednorodzinna wraz z usługami). 

W promieniu 100 m występuje 8 budynków podlegających ochronie akustycznej, z czego  

1 związany z czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 7 mieszkalnych, z czego 5 parterowych 

i 2 budynki o 2. kondygnacjach mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowo – usługowej oraz 

jednorodzinnej. Najbliższy położony jest w odległości około 12 m, a budynek szkoły o około 

66 m. Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w promieniu 100 m nie są zlokalizowane 

ujęcia wód, a także strefy ochrony ujęć wód. 

 Przedsięwzięcie ma polegać na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych 

przyjmowanych od podmiotów zewnętrznych na istniejącej w zakładzie instalacji do 

regranulacji. Na terenie przedsięwzięcia znajdują się obecnie dwie linie do przetwarzania 

tworzyw sztucznych i surowców kompostowalnych. W procesie produkcyjnym opakowań 

używane są regranulaty tworzyw polietylenowych oraz certyfikowane surowce 

kompostowalne. W trakcie procesu wycinania gotowych opakowań powstają ścinki 

pełnowartościowego surowca, które firma ponownie włącza do produkcji po regranulacji na 

dwóch maszynach. Wnioskodawca nie wykorzystuję pełnej mocy przerobowej istniejących 

maszyn w związku z tym chciałby wykorzystać wolną moc przerobową na przetwarzanie 

odpadów polietylenowych przekazanych przez firmy zewnętrzne. Przetwarzane w chwili 

obecnej ścinki z opakowań wytworzonych na terenie zakładu nie są traktowane jako odpad, 

tylko surowiec do produkcji.  

 Surowce kompostowalne mają być przetwarzane na liniach do regranulacji. Proces 

przetwarzania surowców kompostowalnych oraz tworzyw sztucznych jest taki sam, natomiast 

strumienie tworzyw sztucznych i strumień surowców kompostowalnych mają być rozdzielone 

poprzez przetwarzania ich na instalacji w różnym czasie.  

 W wyniku procesu przetwarzania odpadów i surowców ma powstawać regranulat oraz 

odpady pre-RDF. Odpady pre-RDF podlegają dalszemu przetworzeniu (zagęszczeniu)  

w młynie na paliwo RDF. 

 Wydajność instalacji do przetwarzania tworzyw na regranulat ogółem ma wynieść 

3240 Mg/rok. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów na RDF wynosi 360 Mg/rok 

(w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę ilość przetwarzanych odpadów na paliwo 

RDF wyniesie 300 Mg/rok). W celu otrzymania dobrej jakości regranulatu (bez 

zanieczyszczeń) zdecydowano się na montaż instalacji do mycia tworzyw, w której woda 

będzie podczyszczana oraz będzie krążyła w obiegu zamkniętym. 

 W związku z powyższym etap realizacji będzie polegał na zakupie i zamontowaniu 

instalacji do mycia tworzyw. Mycie tworzyw ma odbywać się w wannie flotacyjnej i myjce 

dynamicznej. Cała opadająca w tych dwóch miejscach woda ma być zbierana do rynny pod 

maszyną i przekazywana do opisanej podczyszczalni co ma gwarantować pracę linii myjącej 



4 

 

z zamkniętym obiegiem wody generując ubytki tylko w postaci parowania. Podczyszczalnię 

ma stanowić zespół rynien, rur, zbiorników, pomp i filtrów separujących zanieczyszczenia 

mineralne. Woda na cele planowanego przedsięwzięcia będzie dostarczana z miejskiej sieci 

wodociągowej. 

 Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnych na regranulat o wydajności po 135 Mg/miesiąc,  

tj. 1620 Mg/rok każda, łącznie 3240 Mg/rok. W wariacie proponowanym przez 

wnioskodawcę na omawianej instalacji procesowi przetwarzania poddane będą tworzywa 

sztuczne w ilości 2840 Mg/rok oraz surowce kompostowalne w ilości 400 Mg/rok.  

 Odpady przeznaczone do przetwarzania w formie belowanej mają być magazynowane 

na utwardzonym placu magazynowym, teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 

osób postronnych.  

 W wyniku przetwarzania odpadów w procesie R 3 – recykling lub odzysk substancji 

organicznych ma powstawać powstanie regranulat.  

 Otrzymane produkty mają być przekazywane do dalszej produkcji przedmiotów  

z tworzyw sztucznych. Na skutek przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz 

surowców kompostowalnych (w wyniku ręcznej segregacji) mają powstawać odpady o kodzie 

19 12 12 czyli inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpady z metali o kodzie 19 12 02. 

 Odpady wytworzone w wyniku ręcznej segregacji mają być przetwarzane w młynie na 

paliwo RDF w procesie przetwarzania R 12 - wymiana odpadów w celu poddania ich 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. W wyniku przetwarzania 

odpadów w młynie ma być wytwarzane paliwo palne, które będzie przekazywane 

uprawnionym odbiorcom. Odpady o kodzie 19 12 10 będą magazynowane w formie 

belowanej na terenie hali. Wszystkie wytworzone odpady będą magazynowane w sposób 

selektywny w oznaczonych miejscach do czasu ich odbioru przez uprawnione podmioty.  

 Zgodnie z przeprowadzonymi przez autorów na potrzeby raportu analizami, 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczają się do terenu zakładu, tzn. obszar 

oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do terenu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie 

wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania i nie przewiduje się oddziaływań 

skumulowanych z sąsiednimi zakładami. Po wykonaniu obliczeń (zarówno w wariancie 

alternatywnym jak i w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę) stwierdzono, że dla 

wszystkich emitowanych substancji poza granicami terenu zakładu spełnione są standardy 

jakości powietrza określone w obowiązujących aktach prawnych: 

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r.  poz. 845), 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 Ponadto analiza oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

wykazała, iż przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu 

zawieszonego PM10 oraz pyłu PM2,5.  

 Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń autorzy karty 

informacyjnej stwierdzili, że etap eksploatacji inwestycji uwzględniając zarówno elementy 

stacjonarne jak i emitory ruchome odzwierciedlające sytuację najmniej korzystną nie 

spowodują przekroczeń w zakresie immisji hałasu do środowiska. 

 W związku z powyższym stwierdzono, iż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 

wpływać na klimat aerosanitarny otaczających terenów. 

 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, 
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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. 

  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Lublinie  

Renata Kunc-Kozioł 
(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym) 

 

 

 

Otrzymuje: 

Egz. 1 – Adresat, wersja elektroniczna  

Egz. 2 - aa. 
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