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WPROWADZENIE 

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Lublin nr OŚ-OD-

I.6220.78.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w niniejszym Aneksie nr 1  

do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie zakładu produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS 

POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Oddział w Lublinie odniesiono się do 

następujących zagadnień: 

1) Z raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że w ramach 

przedsięwzięcia planowana jest realizacja nowego wjazdu na teren 

Zakładu od strony południowej. W raporcie należy przedstawić 

informacje, czy przedsięwzięcie swoim zakresem obejmie również 

realizację utwardzonej drogi dojazdowej, dzięki której wjazd od strony 

południowej na teren Zakładu będzie możliwy. 

2) Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez 

wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 

Powyższe ma zapewnić organowi możliwość jak najpełniejszej oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto art. 

81. ust 1. 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 2020r. poz. 283 ze zm.) stanowi, że jeżeli z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji 

przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za 

zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. 

Wskazanie racjonalnego wariantu alternatywnego jest zasadniczo 

niezbędne, gdyż na gruncie obowiązujących przepisów wybór wariantu do 

realizacji przedsięwzięcia należy do organu. Aby to było możliwe, 

konieczne jest szczegółowe opisanie w raporcie nie tylko wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę, ale i racjonalnego wariantu 
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alternatywnego jak i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, tak 

aby organ mógł sam dokonać porównania, a nawet wyboru innego niż 

zaproponowany przez inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia. Z 

powyższego wynika, że w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko nie można poprzestać na wskazaniu wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę. Zamiarem ustawodawcy było 

stworzenie warunków do szerszego wyboru niż tylko wyboru pomiędzy 

realizowaniem przedsięwzięcia, a jego zaniechaniem. Chodziło o wybór 

pomiędzy wariantami oddziałującymi w różny sposób na środowisko. 

Inaczej ustawodawca nie nakazywałby w art. 66 ust. 1 pkt 6 powołanej 

ustawy określania przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów (II SA/Gd 864/10 - Wyrok WSA w Gdańsku). 

3) W raporcie zespół autorski dokonał kwalifikacji akustycznej terenów 

sąsiadujących z planowaną inwestycją na podstawie Pozwolenia 

zintegrowanego z 2012 r. Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2020r. poz. 1219 ze zm.), w 

razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, 

czy teren należy do rodzajów terenów objętych prawną ochroną 

akustyczną dokonują właściwe organy na podstawie faktycznego 

zagospodarowania i wykorzystywania terenu i terenów sąsiednich. Z 

uwagi na brak doprecyzowania w piśmie z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin terenów zabudowy 

mieszkaniowej (tj. czy jest to teren mieszkaniowy jednorodzinny, czy 

mieszkaniowy z usługami) należy ponownie zwrócić się z wnioskiem o 

kwalifikację terenu. Stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa 

UM Lublin należy przedstawić w tutejszym Wydziale. W przypadku 

zmiany kwalifikacji terenów sąsiadujących z przedmiotową inwestycją, 

należy przedłożyć zaktualizowane obliczenia emisji hałasu na dwóch 

etapach: etapie realizacji oraz etapie eksploatacji. 

4) Aktualny i planowany czas pracy instalacji wyciągowej filtra węglowego. 

Na str. 110 karty informacyjnej są podane sprzeczne informacje. 
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1. Z raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że w ramach 
przedsięwzięcia planowana jest realizacja nowego wjazdu na 
teren Zakładu od strony południowej. W raporcie należy 
przedstawić informacje, czy przedsięwzięcie swoim zakresem 
obejmie również realizację utwardzonej drogi dojazdowej, 
dzięki której wjazd od strony południowej na teren Zakładu 
będzie możliwy 

Dojazd do terenu zakładu odbywa się w chwili obecnej od 

ul. Strojnowskiego, zlokalizowanej po stronie północnej w stosunku do 

terenu planowanego przedsięwzięcia.  

Po realizacji inwestycji, dojazd do zakładu będzie od strony 

południowej oraz od strony północnej.  

Przedsięwzięcie nie obejmuje swoim zakresem realizacji drogi 

dojazdowej od strony południowej zakładu. Realizacja ww. drogi jest 

zależna od sąsiadujących firm i ich potrzeb komunikacyjnych. 
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2. Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego 
wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Powyższe ma 
zapewnić organowi możliwość jak najpełniejszej oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  
Ponadto art. 81. ust 1. 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 2020r. poz. 283 ze zm.) 
stanowi, że jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia 
w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, 
spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, 
wariant dopuszczony do realizacji. Wskazanie racjonalnego 
wariantu alternatywnego jest zasadniczo niezbędne, gdyż na 
gruncie obowiązujących przepisów wybór wariantu do realizacji 
przedsięwzięcia należy do organu. Aby to było możliwe, 
konieczne jest szczegółowe opisanie w raporcie nie tylko 
wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, ale i 
racjonalnego wariantu alternatywnego jak i wariantu 
najkorzystniejszego dla środowiska, tak aby organ mógł sam 
dokonać porównania, a nawet wyboru innego niż 
zaproponowany przez inwestora wariant realizacji 
przedsięwzięcia. Z powyższego wynika, że w raporcie o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie można 
poprzestać na wskazaniu wariantu proponowanego przez 
wnioskodawcę. Zamiarem ustawodawcy było stworzenie 
warunków do szerszego wyboru niż tylko wyboru pomiędzy 
realizowaniem przedsięwzięcia, a jego zaniechaniem. Chodziło 
o wybór pomiędzy wariantami oddziałującymi w różny sposób 
na środowisko. Inaczej ustawodawca nie nakazywałby w art. 66 
ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy określania przewidywanego 
oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów (II 
SA/Gd 864/10 - Wyrok WSA w Gdańsku) 
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Poniżej dokonano szczegółowego opisu racjonalnego wariantu 

alternatywnego jak i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz ich 

oddziaływania na środowisko. 

2.1 Racjonalny wariant alternatywny 

Wariant alternatywny realizacji przedsięwzięcia, jaki był rozpatrywany 

przez Wnioskodawcę zakładał pozostawienie terenu zakładu w obecnym 

stanie, dokonując jedynie niezbędnych napraw i konserwacji budynków 

i instalacji. Nie doszłoby do wyburzenia 2 istniejących obiektów.  

Biorąc pod uwagę wymiary i kubaturę ww. budynków Wnioskodawca 

w dalszym ciągu potrzebowałby zaplecza magazynowego. 

W ramach wariantu alternatywnego Inwestor rozpatrywał realizację 

budynku magazynowego – hali namiotowej poza obecnym terenem zakładu. 

Wiązałoby się to z zakupem lub dzierżawą niezbędnego terenu, na którym 

miałaby zostać zlokalizowana namiotowa hala magazynowa. 

Wariant ten skutkowałby zwiększeniem oddziaływania na środowisko, 

m.in. z uwagi na większe przekształcenie terenu (w przypadku zakupu lub 

dzierżawy działki nie posiadającej uzbrojenia technicznego), dłuższy okres 

emisji hałasu i zanieczyszczeń na etapie realizacji przedsięwzięcia, 

rozciągnięcie linii transportowych (większa emisja zanieczyszczeń i hałasu). 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu brak jest terenu 

przeznaczonego pod produkcję. Poniżej zamieszczono lokalizację zakładu na 

tle Studium Kierunków Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego.  
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Rysunek 1 Lokalizacja istniejącego zakładu na tle Studium 

Zarówno od północy jak i od wschodu, teren zakładu sąsiaduje  

z terenami rolnymi (zaznaczonymi jasnożółtym kolorem), natomiast  

od południa i od zachodu funkcjonują zakłady produkcyjne. 

Eksploatacja magazynów zakładu lub sezonowni bloków poza terenem 

Wnioskodawcy, skutkowałoby koniecznością przewożenia 

wielkogabarytowych pianek PUR, co logistycznie byłoby skomplikowanym 

przedsięwzięciem a ponadto stanowiłoby źródło dodatkowych kosztów dla 

Inwestora.  

W analizowanej sytuacji, jedyny słusznym rozwiązaniem mogłaby być 

budowa namiotów do sezonowania i magazynowania pianek zamiast 

budynku sezonowni na terenie istniejącego zakładu. Wariant ten nie 

uwzględnia również realizacji pozostałych elementów infrastruktury zakładu, 

co wywołuje konkretne skutki techniczne, ekonomiczne przedstawione  

w tabeli poniżej. 

Tabela 1 Skutki realizacji racjonalnego wariantu alternatywnego 

Zakres prac w racjonalnym wariancie 
alternatywnym 

Skutki realizacji racjonalnego 
wariantu alternatywnego 

Budowa sezonowni  
i magazynów surowców i produktów gotowych 

jako namioty na terenie zakładu 

Sezonownia i magazyny zbudowane z 
namiotów posiadają mniejszą trwałość 

niż budynki betonowe 

Brak budowy nowego dojazdu od strony 
południowej 

Wjazd od strony południowej nie jest 
niezbędny do funkcjonowania 

przedsięwzięcia jednakże ułatwiłby 
przemieszczanie się pojazdów 
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Zakres prac w racjonalnym wariancie 
alternatywnym 

Skutki realizacji racjonalnego 
wariantu alternatywnego 

ciężarowych na teren zakładu i z terenu 
zakładu oraz wewnątrz zakładu 

Brak budowy placów manewrowych dla 
ciężarówek 

Brak budowy placów manewrowych dla 
ciężarówek wymuszałby parkowanie 

ciężarówek w ul. Strojnowskiego, przed 
wjazdem na teren zakładu. Mogłoby to 
spowodować tworzenie się „korków” w 

trakcie przemieszczania się do zakładu i 
z zakładu 

Brak adaptacji nieużywanych pomieszczeń 
piwnicy w budynku biurowym na pomieszczenia 

socjalne dla pracowników: szatnia, łazienka, 
W.C. 

Spowoduje obniżenie komfortu zaplecza 
socjalnego dla pracowników 

Brak rozbudowy układu komunikacyjnego na 
terenie zakładu 

Brak rozbudowy układu 
komunikacyjnego na terenie zakładu 

wymuszałby parkowanie ciężarówek w 
ul. Strojnowskiego, przed wjazdem na 

teren zakładu. Mogłoby to spowodować 
tworzenie się „korków” w trakcie 

przemieszczania się do zakładu i z 
zakładu 

Brak budowy instalacji rozsączającej wód 
opadowych 

Wody opadowe odprowadzane będą tak 
jak dotychczas: w części do zbiornika na 

działce poza zakładem oraz na tereny 
zielone  

Brak budowy zbiornika na sprężony CO2 

Brak możliwości zmiany technologii 
spieniania pianek z dotychczas 
stosowanego chlorku metylenu, 

toksycznego w przeciwieństwie do CO2  

 

2.2 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przedmiotowym 

przypadku jest zbieżny z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę. 

Polega on na rozbudowie zakładu produkcji pianki poliuretanowej wraz z 

infrastrukturą, z zastosowaniem w produkcji  do spieniania ciekłego CO2 

zamiast chlorku metylenu. Chlorek metylenu posiada toksyczne właściwości, 

w przeciwieństwie do ciekłego CO2.  

W trakcie pisania Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia wyłonił  

się dodatkowy wariant realizacji przedsięwzięcia  dotyczący używania do 

procesu spieniania pianek ciekłego CO2 zamiast chlorku metylenu - CH2Cl2  

wariant II.  

Porównanie planowanego zużycia chlorku metylenu (CH2Cl2) 

 w procesie produkcyjnym w Wariancie I - z użyciem do spieniania tylko 
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CH2Cl2 (na etapie Karty informacyjnej przedsięwzięcia) i w Wariancie II - z 

użyciem do spieniania głównie CO2 przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 2 Planowane zużycie chlorku metylenu w procesie produkcyjnym w wariacie I  
i wariancie II 

Rodzaj surowca 
Prognoza zużycia surowców po rozbudowie 

zakładu w roku [Mg] 

 
Wariant I (na etapie 

KIP) 
Wariant II (na etapie 

ROOŚ) 

Chlorek metylenu (CH2Cl2) 150 6,5 * 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, wielkość zużycia CH2Cl2 zostanie mocno 

ograniczona ze względu na plany produkcji z technologią wykorzystującą do 

spieniania ciekły CO2 zamiast CH2Cl2. W związku z powyższym, ostatecznie 

wariant I (użycie do spienia a tylko CH2Cl2) uznano, za wariant mniej 

korzystny dla środowiska. Wariant I  przewidujący zastosowanie do 

spieniania ciekły CO2, wpisuje się w racjonalny wariant alternatywny 

(polegający na budowie sezonowi i magazynów jako namiotów, bez realizacji 

pozostałej infrastruktury towarzyszącej).  

Oddziaływanie na środowisko racjonalnego wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska przedstawiono w rozdziale nr 7 Raportu 

OOŚ. 
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2.2.1 Oddziaływanie na środowisko wariantu alternatywnego 

i najkorzystniejszego dla środowiska 

Oddziaływanie na środowisko racjonalnego wariantu alternatywnego 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 3 Oddziaływanie na środowisko racjonalnego wariantu alternatywnego 

Zakres prac w 
racjonalnym 

wariancie 
alternatywnym 

Skutki realizacji 
racjonalnego wariantu 

alternatywnego 
Oddziaływanie na środowisko 

Budowa sezonowni  
i magazynów 
surowców i 
produktów 

gotowych jako 
namioty na terenie 

zakładu 

Sezonownia i magazyny 
zbudowane z namiotów 

posiadają mniejszą 
trwałość niż budynki 

betonowe 

Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i 
warunki życia ludzi oraz na dobra 
materialne 

Budowa sezonowni i magazynów 
surowców i produktów gotowych jako 
namioty na terenie zakładu  bez remontu 
pomieszczeń pracowniczych obniżenie 
komfortu zaplecza socjalnego dla 
pracowników. 

Ponadto brak budowy zbiornika na 
CO2 będzie powodowało konieczność 
używania do spieniania chlorku metylenu, 
który posiada toksyczne właściwości. 
Stosowanie chlorku metylenu wymagać 
będzie przestrzeganie ścisłych zasad BHP 
przez pracowników. 

Brak budowy placu manewrowego 
spowoduje tworzenie się korków w ul. 
Strojnowskiego, co obniżyłoby komfort 
przemieszczania się po ulicy 
Strojnowskiego oraz obniży komfort 
mieszkańców ul. Strojnowskiego.   
Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, 
grzyby i siedliska przyrodnicze 
Oddziaływanie na rośliny będzie 
porównywalne do oddziaływania w 
wariancie proponowanym przez 
Wnioskodawcę ze względu na znaczne 
zabudowanie terenu zakładu. Jednakże w 
wariancie alternatywnym niższa będzie 
sekwestracja niż w wariacie 
proponowanym przez Wnioskodawcę, z 
uwagi na brak konieczności zajęcia terenu 
pod budowę placu manewrowego.  
Oddziaływanie na formy ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, w tym na cele i 
przedmiot ochrony obszarów Natura 
2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych 
Brak wpływu na formy ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

Brak budowy 
nowego dojazdu od 
strony południowej 

Wjazd od strony 
południowej nie jest 

niezbędny do 
funkcjonowania 
przedsięwzięcia 

jednakże ułatwiłby 
przemieszczanie się 

pojazdów ciężarowych 
na teren zakładu i z 
terenu zakładu oraz 
wewnątrz zakładu 

Brak budowy 
placów 

manewrowych dla 
ciężarówek 

Brak budowy placów 
manewrowych dla 

ciężarówek wymuszałby 
parkowanie ciężarówek 
w ul. Strojnowskiego, 

przed wjazdem na teren 
zakładu. Mogłoby to 

spowodować tworzenie 
się „korków” w trakcie 
przemieszczania się do 

zakładu i z zakładu 
Brak adaptacji 
nieużywanych 
pomieszczeń 

piwnicy w budynku 
biurowym na 
pomieszczenia 
socjalne dla 

pracowników: 
szatnia, łazienka, 

W.C. 

Spowoduje obniżenie 
komfortu zaplecza 

socjalnego dla 
pracowników 

Brak rozbudowy 
układu 

komunikacyjnego 
na terenie zakładu 

Brak rozbudowy 
układu 

komunikacyjnego na 
terenie zakładu 
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Zakres prac w 
racjonalnym 

wariancie 
alternatywnym 

Skutki realizacji 
racjonalnego wariantu 

alternatywnego 
Oddziaływanie na środowisko 

wymuszałby 
parkowanie ciężarówek 
w ul. Strojnowskiego, 

przed wjazdem na teren 
zakładu. Mogłoby to 

spowodować tworzenie 
się „korków” w trakcie 
przemieszczania się do 

zakładu i z zakładu 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 
tym na cele i przedmiot ochrony obszarów 
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych z uwagi na brak 
na ternie inwestycji, roślin i zwierząt oraz 
obszarów Natura2000. Teren 
przedsięwzięcia nie leży w korytarzu 
ekologicznym i nie przerwie ciągłości 
struktur Natura2000. 
Oddziaływanie na wody powierzchniowe 
i podziemne 
Realizacja wariantu alternatywnego nie 
pozwoli na uporządkowanie gospodarki 
wodami opadowymi na terenie zakładu 
poprzez budowę pola rozsączającego wód 
opadowych, co nie pozwoli na zasilenie wód 
podziemnych wodami opadowymi. Wody 
opadowe będą odprowadzane tak jak 
dotychczas (część wód jest odprowadzana 
do zbiornika poza terenem zakładu, część 
na tereny zielone). 
Oddziaływanie na glebę i powierzchnię 
ziemi 
Z uwagi na mniejszy zakres prac 
budowlanych, w porównaniu do wariantu 
proponowanego przez Wnioskodawcę, 
oddziaływanie na etapie realizacji będzie 
mniejsze.  
Na etapie eksploatacji, inwestycja nie 
wpływałaby na gleby przy prawidłowo 
prowadzonej gospodarce wodno-ściekowej, 
gospodarce odpadami oraz przy 
prawidłowej eksploatacji urządzeń na 
terenie zakładu. 
Oddziaływanie na powietrze 
Oddziaływanie na klimat, w tym emisje 
gazów cieplarnianych i oddziaływania 
istotne z punktu widzenia dostosowania 
do zmian klimatu  
Emisja chlorku metylenu z terenu zakładu 
będzie wyższa niż w wariancie 
proponowanym przez Wnioskodawcę ale 
zakład jest zobowiązany do zastosowania 
wszelkich rozwiązań, które pozwolą na 
dotrzymanie obowiązujących wartości 
odniesienia wymaganych przepisami 
prawa. W KIP wykazano dotrzymanie 
rozporządzeń w tym zakresie. 
Oddziaływanie na klimat akustyczny 
Brak realizacji drogi i placów 
manewrowych na terenie zakładu mogłoby 
powodować tworzenie się korków w ul. 
Strojnowskiego. Rozwiązaniem dla poprawy 
warunków akustycznych w takim 

Brak budowy 
instalacji 

rozsączajacej wód 
opadowych 

Wody opadowe 
odprowadzane będą tak 

jak dotychczas: w 
części do zbiornika na 
działce poza zakładem 
oraz na tereny zielone  

Brak budowy 
zbiornika na 
sprężony CO2 

Brak możliwości 
zmiany technologii 
spieniania pianek z 

dotychczas 
stosowanego chlorku 

metylenu, toksycznego 
w przeciwieństwie do 

CO2  
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Zakres prac w 
racjonalnym 

wariancie 
alternatywnym 

Skutki realizacji 
racjonalnego wariantu 

alternatywnego 
Oddziaływanie na środowisko 

przypadku mogłaby być odpowiednia 
logistyka pojazdów ciężarowych, 
pozwalająca na przyjazd samochodów 
ciężarowych wg ustalonego harmonogramu 
uwzględniającego wjazd do zakładu kilku 
pojazdów w ciągu jednej godziny. 
Oddziaływanie na krajobraz, w którym 
dane przedsięwzięcie ma być 
zlokalizowane 
Brak oddziaływania z uwagi na rozbudowę 
istniejącego zakładu. 
Oddziaływanie na zabytki i krajobraz 
kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków. 
Brak oddziaływania z uwagi na brak 
zabytków na terenie istniejącego zakładu. 

 

Podsumowując, wariant realizacji przedsięwzięcia  dotyczący używania 

do procesu spieniania pianek ciekłego CO2 zamiast chlorku metylenu, czyli 

wariant proponowany przez Wnioskodawcę (wariant 1), jest korzystniejszy 

niż racjonalny wariant alternatywny - CH2Cl2  (wariant 2), jednakże zarówno 

Wariant I jak Wariant II mogą być zrealizowane. 

2.2.2 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

WRAZ Z UZASADNIENIEM WARIANTU 

NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że najbardziej 

korzystnym wariantem z punktu widzenia społecznego i środowiskowego jest 

wariant 1 - proponowany przez Wnioskodawcę.  

Wariant 2 to racjonalny wariant alternatywny, opisany w rozdziale 

2.2.1. 

Z grupy kryteriów, które można zastosować w analizie wariantów 

planowanej inwestycji, wybrano te, które są najbardziej zróżnicowane 

i miarodajne dla podejmujących decyzję. Ze względu na ogólne pojęcie 

środowiska wyodrębniono kryteria dotyczące środowiska przyrodniczego oraz 

społecznego. Wzięto również pod uwagę kryterium techniczno-ekonomiczne 

realizacji inwestycji. 
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Analiza wielokryterialna wariantów inwestycyjnych przedsięwzięcia 

bazuje na trzech głównych grupach kryteriów: 

− kryteria techniczno-ekonomiczne, 

− kryteria ochrony środowiska, 

− kryteria społeczne. 

Kryteria techniczno-ekonomiczne różnią się w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę, polegającym na realizacji całego 

przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu w porównaniu do wariantu 

alternatywnego, polegającego na wykonaniu niezbędnych napraw 

i konserwacji budynków i instalacji oraz realizacji budynku sezonowni  

i magazynowego  jako hal namiotowych. 

Zakres inwestycyjny jest mniejszy w wariancie alternatywnym, ale 

rozwiązania techniczne są zaawansowane, odpowiednie do zamierzeń 

budowlanych zarówno w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę 

i wariancie alternatywnym.  

Kryterium techniczno-ekonomiczne uznano za najmniej ważne przy 

wyborze wariantu. 

Za najbardziej istotne przy wyborze wariantu realizacji inwestycji 

uznano kryteria ochrony środowiska i kryteria społeczne. 

Z uwagi na funkcjonowanie zakładu od wielu lat oraz spełnienie przez 

niego warunków funkcjonowania w reżimie technologicznym w tym 

warunków pozwolenia zintegrowanego, zakłada się, że jego rozbudowa zyska 

akceptację społeczną. 

Na potrzeby analizy wzięto pod uwagę dwa warianty realizacji 

inwestycji i trzy grupy kryteriów: 

− kryterium techniczno-ekonomiczne – w tym ujęciu brano pod uwagę 

rozwiązania techniczne i ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia, 

− kryterium społeczne – aspekt akceptacji społeczeństwa funkcjonowania 

przedsięwzięcia; 

− kryterium ekologiczne – kierujące się zasadami ochrony środowiska. 

 Poszczególnym kryteriom przypisano określoną wagę tj. współczynnik 

ważności danej grupy w porównaniu do pozostałych grup (wartość od 
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0 do 1). Analiza została wykonana dla wariantu proponowanego przez 

wnioskodawcę i wariantu alternatywnego. Poniżej przedstawiono preferencje 

kryteriów dla każdego z wariantów. 

Tabela 4 Modele preferencji 
 waga kryterium 

Grupa kryteriów 
Wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę 
Wariant alternatywny 

techniczno-ekonomiczne 0,3 0,1 
społeczne 0,3 0,2 

ekologiczne 0,4 0,2 
razem 1,0 0,5 

 W dalszej kolejności poddano ocenie analizowane warianty przypisując 

im oceny: 2 (wariant wyraźnie korzystniejszy lub warianty jednakowo 

korzystne) i 1 (wariant mniej korzystny lub warianty jednakowo 

niekorzystne). 

 Wynik dla poszczególnych modeli preferencji i wariantów stanowił 

iloczyn oceny oraz wagi kryterium. Wynik stanowi sumę poszczególnych 

wyników każdej z grup kryteriów. 

Tabela 5 Wyniki dla poszczególnych modeli preferencji 

 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 
Grupa kryteriów ocena waga kryterium wynik 

techniczno-ekonomiczne 2 0,2 0,4 
społeczne 2 0,3 0,6 

ekologiczne 4 0,5 1,0 
razem 8,0 1,0 2,0 

 Wariant alternatywny 
techniczno-ekonomiczne 4 0,3 0,3 

społeczne 1 0,3 0,3 
ekologiczne 2 0,4 0,8 

razem 7,0 1,0 1,4 

Korzystniejszy, z punktu widzenia społecznego i techniczno-

ekonomicznego jest wariant proponowany przez Wnioskodawcę. Z punktu 

widzenia ekologicznego można stwierdzić, iż oba warianty byłyby korzystne 

na podobnym poziomie, ze względu na brak oddziaływania na środowisko 

przy zastosowaniu wskazanych zaleceń zarówno w wariancie proponowanym 

przez Wnioskodawcę, jak i w wariancie alternatywnym. 
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Powyższa analiza może służyć jako system wspomagania decyzji, 

pozwalający na przedstawienie podejmującym decyzje różnych punktów 

widzenia w odniesieniu do poszczególnych wariantów inwestycyjnych, mając 

na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju oraz wybrane kryteria. 
 

3. W raporcie zespół autorski dokonał kwalifikacji akustycznej 
terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją na podstawie 
Pozwolenia zintegrowanego z 2012 r. Zgodnie z art. 115 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 
2020 r. poz. 1219 ze zm.), w razie braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do 
rodzajów terenów objętych prawną ochroną akustyczną 
dokonują właściwe organy na podstawie faktycznego 
zagospodarowania i wykorzystywania terenu i terenów 
sąsiednich. Z uwagi na brak doprecyzowania w piśmie z dnia 17 
kwietnia 2020 r. Wydziału Architektury i Budownictwa UM 
Lublin terenów zabudowy mieszkaniowej (tj. czy jest to teren 
mieszkaniowy jednorodzinny, czy mieszkaniowy z usługami) 
należy ponownie zwrócić się z wnioskiem o kwalifikację terenu. 
Stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin 
należy przedstawić w tutejszym Wydziale. W przypadku zmiany 
kwalifikacji terenów sąsiadujących z przedmiotową inwestycją, 
należy przedłożyć zaktualizowane obliczenia emisji hałasu na 
dwóch etapach: etapie realizacji oraz etapie eksploatacji 

W załączniku nr 1 przedstawiono kolejne pismo w sprawie kwalifikacji 

przedsięwzięcia Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Nadal działka nr 493 została zaliczona do terenów mieszkaniowych, 

bez podania charakteru zamieszkania. Na ww. działce znajduje się dom 

mieszkalny wyglądający na opuszczony. 

Niezależnie od kwalifikacji ww. działki do zabudowy jednorodzinnej czy 

też mieszkaniowo-usługowej normy hałasu są dotrzymane dla dwóch ww. 

terenów chronionych akustycznie co wykazano w Raporcie OOŚ.  
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4. Aktualny i planowany czas pracy instalacji wyciągowej filtra 
węglowego. Na str. 110 karty informacyjnej są podane 
sprzeczne informacje 

Obecnie produkcja jest na poziomie 10 300 Mg w roku. Po 

zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia wielkość produkcji pianki 

poliuretanowej zwiększy się o około 30 % tj. o 3090 Mg rocznie, tj.  

do poziomu ok. 13 390 Mg/rok. 

Dnia 20.10.2020 r. wpłynęło do urzędu Miasta pismo zgłaszających 

uwagi w procesie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla rozbudowy zakładu.  

W ww. piśmie stwierdzono, że obecny czas pracy instalacji wyciągowej 

filtra głównego jest dla mieszkańców akceptowalny i wynosi ok. 3 h/d.  

Mieszkańcy skarżą się na panujący zły klimat akustyczny okolicy 

wynikający z koncentracji wielu zakładów przemysłowych. Obawiają się, że 

wyliczone poziomy hałasu będą odbiegały od rzeczywistych.  

W piśmie z dnia 1.07.2020 r. jeden z mieszkańców pisze, że instalacja 

pracuje codziennie od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 9-tą a  

godz. 14-tą i jest źródeł uciążliwości hałasu jednak ze względu na porę dnia - 

godziny pracy, w których okoliczni mieszkańcy  z reguły przebywają poza 

swoimi miejscami zamieszkania i ograniczony czas pracy jest ona 

akceptowalna. 

Wnioskodawca planuje pracę filtra węglowego przez 4 h/dzień, 

pomiędzy godz. 9-ta a godz. 14-tą.  

Odnośnie obaw mieszkańców w zakresie dotrzymania przez zakład 

wyliczonych imisji hałasu, informuję, że  Vita Polymers Poland w Lublinie 

posiada pozwolenie zintegrowane, które zobowiązuje do wykonywania 

pomiarów emisji hałasu do środowiska. Inwestor wykonuje ww pomiary 

hałasu w środowisku. Zostały one zamieszczone w Raporcie OOŚ.  

W związku z powyższym nie powinny wystąpić konflikty społeczne 

związane z rozbudową zakładu.  
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5. Załączniki 

1. Pismo w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia Wydziału Architektury 

i Budownictwa. 
 


