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WPROWADZENIE 

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

I.6220.78.2020 z dnia 24.03.2021 r. w niniejszym Aneksie nr 2  

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. Do raportu należy załączyć kopię pozwolenia zintegrowanego. 
2. Należy wskazać czy przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obszarze o 

przekroczonych standardach jakości środowiska, w tym na obszarach o 
przekroczonych, dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku. 

3. Należy określić w jakim zakresie (ilość, rodzaje) w związku z planowaną 
przebudową zakładu zmieni się natężenie ruchu pojazdów oraz wskazać 
czy ewentualne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów zostało 
uwzględnione w wykonanej analizie akustycznej  
i w obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. 

4. Zgodnie z danymi literaturowymi, które są przywoływane w raporcie, w 
procesie produkcji pianek wytwarzanych na bazie TDI do powietrza 
emitowane są również: metylosilikany, benzen, octan butylu, 
dwuchlorobeznen, trójetylenodwuamina oraz 2,6-bis(1,1,-
dwumetyloetylo)-4-metylofenol). Część z tych związków posiada wartości 
odniesienia, część można zliczyć do grupy węglowodorów. Proszę 
uzasadnić, dlaczego nie zostały one ujęte w analizie wpływu inwestycji na 
jakość powietrza oraz wykonać stosowne obliczenia. 

5. Należy przedstawić interpretację otrzymanych wartości stężeń 
maksymalnych NO2 wykonanych w siatce dodatkowej.  

6. Należy przedstawić stanowisko dotyczące konieczności spełnienia przez 
przedmiotową instalacje wymagań określonych w Decyzji Wykonawczej 
Komisji (UE) 2017/2117 z dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiającej 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7469) (Tekst mający znaczenie dla 

EOG). 
7. Należy odnieść się do prawidłowości obliczeń ilości wód opadowych z 

terenu zakładu, wielkości powierzchni odwadnianych i zdolności studni 
chłonnych do przejęcia tych wód, mając na względzie, że istniejąca sieć 
kanalizacji deszczowej na terenie zakładu  
(o łącznej powierzchni ok. 4,16 ha) zostanie włączona do planowanego 
systemu zagospodarowania wód opadowych (studnie chłonne). 
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8. Należy zweryfikować i ujednolicić rozbieżne informacje nt wielkości 
powierzchni odwadnianych i danych wyjściowych do bilansu wód 
opadowych z terenu planowanego przedsięwzięcia. 

Wg informacji zawartej w raporcie (na str. 30) powierzchnia terenu, 
który zostanie zajęty pod budowę nowych obiektów będzie wynosić 4 
580,10 m2. Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto znacznie mniejszą 
powierzchnię (tabela 5).  

Informacje na str. 19 raportu dot. planowanych powierzchni 
utwardzonych tj.:  
  nawierzchnia z kostki betonowej:   1 470,00 m2.  
  nawierzchnia ażurowa:    2 810,00 m2  

są niezgodne z wielkościami powierzchni przyjętych do obliczeń 
ilości wód opadowych (tab. nr 5 na str. 36) tj. nawierzchnia z kostki 
betonowej - 1, 47 ha, nawierzchnia ażurowa – 0, 28 ha.    

9. Na planie zagospodarowania terenu – załącznik nr 1 należy wskazać 
lokalizację studni chłonnych.  

10. Jednoznacznie wskazać źródło wody na cele p.pożarowe tj. sieć 
miejska, czy wody opadowe? Informacje w tym zakresie zawarte w 
raporcie są rozbieżne. 

11. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że w przypadku TDI T80, ze 
względu bezpieczeństwa jeden zbiornik magazynowy jest zawsze pusty 
(jako awaryjny). Wyjaśnienia informacji zawartej na str. 149 dot. 
pojemności mis bezodpływowych w magazynie TDI tj. „Magazyn TDI 
posiada misę bezodpływową o pojemności 55 m3 oraz 190 m3, przy 
magazynowaniu TDI w ilości 79 m3, a także specjalne rozwiązania 
przeciwpożarowe w konstrukcji”.  

12. W strumieniu odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji nie 
zostały uwzględnione odpady w powstające w wyniku prac rozbiórkowych 
co wynika z części opisowej raportu. W związku z powyższym należy 
określić rodzaje oraz przewidywane ilości odpadów powstających w 
wyniku prac rozbiórkowych wraz z określeniem ich kodów zgodnie z 
klasyfikacją zwartą w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 
2020 r,. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), oraz 
przedstawić dalszy sposób ich zagospodarowania. 

13. Należy przedstawić informacje dotyczące miejsca i sposobu 
magazynowania odpadów powstających na etapie realizacji i eksploatacji 
inwestycji odnosząc się do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

Ponadto odniesiono się do pisma mieszkańców. 
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1. Do raportu należy załączyć kopię pozwolenia zintegrowanego. 

W załączniku nr 2 zamieszczono Pozwolenie zintegrowane. 

2. Należy wskazać czy przedsięwzięcie jest zlokalizowane w 
obszarze o przekroczonych standardach jakości środowiska, w 
tym na obszarach o przekroczonych, dopuszczalnych 
poziomach hałasu w środowisku. 

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami o przekroczonych 

standardach jakości środowiska. 

Wg mapy akustycznej 2017 miasta Lublin - hałas drogowy/ 

kolejowy/przemysłowy poziomy długookresowe, służące do określenia 

ogólnej dokuczliwości hałasu (LDWN) i  określenia zaburzenia snu (LN) i są 

dla nich określone poziomy, teren przedsięwzięcia i jego sąsiedztwo leży poza 

obszarami o przekroczonych standardach tj. dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. 

3. Należy określić w jakim zakresie (ilość, rodzaje) w związku z 
planowaną przebudową zakładu zmieni się natężenie ruchu 
pojazdów oraz wskazać czy ewentualne zwiększenie natężenia 
ruchu pojazdów zostało uwzględnione w wykonanej analizie 
akustycznej i w obliczeniach rozprzestrzeniania 
zanieczyszczeń w powietrzu. 

Przyjęto w analizie akustycznej, że w ciągu 8 najmniej korzystnych 

godzin dnia przyjedzie na teren zakładu 15 samochodów osobowych i 23 

samochody ciężarowe, zaś w porze nocy 15 samochodów osobowych. 

W analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne przyjęto ruch pojazdów 

w ciągu najbardziej obciążonej godziny: 

– 10 pojazdów ciężarowych w ciągu dnia, 

– 10 pojazdów osobowych w ciągu dnia, 

– 10 pojazdów osobowych w ciągu nocy. 

Ruch pojazdów wzrośnie stopniowo na przestrzeni kilku lat. 

Założono średni wzrost liczby pojazdów ciężarowych o ok. 30 %  

w porównaniu do stanu istniejącego.  
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4. Zgodnie z danymi literaturowymi, które są przywoływane w 
raporcie, w procesie produkcji pianek wytwarzanych na bazie 
TDI do powietrza emitowane są również: metylosilikany, 
benzen, octan butylu, dwuchlorobeznen, trójetylenodwuamina 
oraz 2,6-bis(1,1,-dwumetyloetylo)-4-metylofenol). Część z tych 
związków posiada wartości odniesienia, część można zliczyć do 
grupy węglowodorów. Proszę uzasadnić, dlaczego nie zostały 
one ujęte w analizie wpływu inwestycji na jakość powietrza 
oraz wykonać stosowne obliczenia. 

Wg informacji uzyskanych od technologa produkcji firmy Vita 

Polymers, związków takich jak: benzen, octan butylu, dichlorobenzen czy 

metylosilikany zakład nie stosuje w dzisiejszej technologii  produkcji pianek 

dlatego nie zostały ujęte w obliczeniach emisji do powietrza. 

Siloksany stosuje się do produkcji pianki PUR jako stabilizatory 

procesu, są to obecnie związki nietoksyczne i nieszkodliwe, gdzie emisyjność 

ich jest pomijalna, na poziomie setnych części procenta dlatego nie zostały 

one uwzględnione w obliczeniach. 

Jedynie wyszczególnione aminy (TEDA – trójetylodiamina oraz 2,6-

bis(1,1’- dimetyloetylo)-4-metylofenol) stosowane są w technologii produkcji 

jako katalizatory reakcji. Nie są one substancjami lotnymi i ich emisyjność 

jest na poziomie setnych części procenta, podobnie jak w przypadku 

siloksanów stosowanych w zakładzie Vita Polymers. 

5. Należy przedstawić interpretację otrzymanych wartości stężeń 
maksymalnych NO2 wykonanych w siatce dodatkowej.  

Ze względu na błąd w formule obliczeń zużycia gazu w skali jednej 

godziny dla każdego z urządzeń energetycznych opalanych gazem ziemnym 

wysokometanowym poniżej wykonano ponownie obliczenia zużycia gazu a 

następnie emisji wprowadzanych do powietrza z procesu spalania gazu. 

Wykorzystano wartość opałową gazu dostępną na stronie internetowej 

PGNIG – 39,5 MJ/m3. 
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Wielkość emisji i warunki wprowadzania do powietrza 
zanieczyszczeń z procesu spalania gazu ziemnego w źródłach 

energetycznych 
Źródłami emisji do powietrza z procesu spalania gazu ziemnego na 

terenie przedsięwzięcia są: 

 Kocioł mocy 200 kW – emitor E6 – czas pracy 8760h/r, w tym z 

obciążeniem 30 % (okres letni)  przez 4380 h/r oraz 4380 h/r – praca z 

obciążeniem 90 % (okres zimowy), ή = 90 % 

 Kocioł mocy 732 kW – emitor E7 – czas 4380 h/r – praca z obciążeniem 

90 %, ή = 90 % 

 Centrala wentylacyjna o mocy 103 kW - emitor E8 i E9, E10 – czas 4380 

h/r – praca z obciążeniem 90 %, ή = 90 % 

 Centrala wentylacyjna o mocy 49,5 kW - emitor E11 i E12 – czas 4380 

h/r – praca z obciążeniem 90 %, ή = 90 %. 

Obliczenia wykonano w oparciu o następujące parametry:  

wartość opałowa - 39500 kJ/m3 – wg inf. uzyskanych z portalu PGNIG 

Ilość spalanego gazu ziemnego obliczono z zależności: B = Q x Ψ / ή xWrz 

gdzie: Q- znamionowa wydajność cieplna kotła lub centrali wentylacyjnej 

Wrz. = 39500 kJ/m3 - wartość opałowa gazu ziemnego 

ή - sprawność energetyczna, B - ilość gazu ziemnego spalanego w kotle  

w - wskaźniki emisji dla gazu wg KOBIZE 

Ψ – obciążenie kotła, S – zawartość siarki = 40 mg/m3 

E – emisja , E = B x w [kg/h] 

Wielkość emisji zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Emisje ze źródeł energetycznych – emitory E6-E12 
 

Substancja 
Zużycie paliwa 

[m3/h] 
Wskaźnik wg 

KOBIZE [g/m3] 
Emisja godzinowa 

[kg/h] 

Emisja roczna dla 
okresu  

[Mg] 

E6 okres  letni - 4380 h/r 

CO 

4,9 

0,3 0,00148 0,00647 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000025 0,00001 

PM 2.5 90% PM10 0,0000022 0,00001 

SO2 0,8 0,00394 0,01725 

Nox/NO2 1,52 0,00748 0,03277 

E6 okres  zimowy - 4380 h/r 
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Substancja 
Zużycie paliwa 

[m3/h] 
Wskaźnik wg 

KOBIZE [g/m3] 
Emisja godzinowa 

[kg/h] 

Emisja roczna dla 
okresu  

[Mg] 

CO 

14,8 

0,3 0,00443 0,01940 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000074 0,0000323 

PM 2.5 90% PM10 0,0000066 0,0000291 

SO2 0,8 0,01181 0,05174 

Nox/NO2 1,52 0,02244 0,09830 

E7 -4380 h/r 

CO 

54,04 

0,3 0,01621 0,07101 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,000027 0,000118 

PM 2.5 90% PM10 0,000024 0,000107 

SO2 0,8 0,04323 0,18935 

Nox/NO2 1,52 0,08214 0,35977 

E8, E9, E10 -4380 h/r 

CO 

7,6 

0,3 0,00228 0,00999 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000038 0,0000167 

PM 2.5 90% PM10 0,0000034 0,0000150 

SO2 0,8 0,00608 0,02664 

Nox/NO2 1,52 0,01156 0,05062 

E11, E12-4380 h/r 

CO 

3,7 

0,3 0,00110 0,00480 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000018 0,0000080 

PM 2.5 90% PM10 0,0000016 0,0000072 

SO2 0,8 0,00292 0,01280 

Nox/NO2 1,52 0,00555 0,02433 
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Parametry emitorów ze źródeł energetycznych 

W tabeli poniżej przedstawiono parametry emitorów. 

Tabela 2 Parametry emitorów ze źródeł energetycznych 

Nr emitora Opis emitora 

Parametry 
emitora 

wysokość (m)/ 
średnica (m) 

Temperat
ura spalin 

°K 

Ilość spalin 
m3/h 

Ilość spalin 
gorących: 

m3/h 

Powierzchnia 
przekroju 

emitora m2 

Prędkość 
spalin na 
wylocie z 

emitora m/s 

Parametr 
emitora K 

Graniczna 
prędkość 

wylotu spalin 
m/s 

E6 
Emitor 

kotłowni  
200 kW 

7,85 / 0,20 435 
22,5 
667,4 

354,5 
1063,4 

0,03142 
3,1 
9,4 

K=0 emitor 
zadaszony 

1,7 

E7 
Emitor 

kotłowni  
732 kW 

8,0 / 0,30 435 2442,5 3918,8 0,07068 15,4 K=0 emitor 
zadaszony 

1,7 

E8 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

7,30 / 0,15 438 343,7 551,4 0,01767 8,7 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,6 

E9 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

5,30 / 0,20 438 

343,7 551,4 

0,031416 4,9 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,4 

E10 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

5,30 / 0,20 438 

343,7 551,4 

0,031416 4,9 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,4 

E11 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
49,5 kW 

4,60 / 0,13 438 165,2 265 0,013273 5,5 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,2 

E12 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
49,5 kW 

4,60 / 0,13 438 165,2 265 0,013273 5,5 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,2 
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Warunki wprowadzania do powietrza gazów i pyłów z instalacji 

kotłowni i instalacji central wentylacyjnych 

Ilość spalin z procesu spalania gazu ziemnego: 

Vsp= 0,446+1,09 • Wrz/1000+(λ -1 )• (1,09-Wrz/1000-0,28) Nm3/Nm3 - 

dla paliwa gazowego 

gdzie: 

Wrz - wartość opałowa gazu ziemnego, 

λ = 1,1 - współczynnik nadmiaru powietrza dla gazu ziemnego,  

Vsp= 45,2 Nm3/m3 gazu ziemnego 

Ilość spalin: 

Vsp= Vsp x B 

Ilość spalin gorących: 

Vsg= Vsp x T/273=73,3 

gdzie: 

T - temperatura spalin na wylocie z emitora 

Temperaturę spalin na wylocie z emitora ustalono w oparciu o 

temperaturę spalin za kotłem lub urządzeniem grzewczym central 

wentylacyjnych 443 K i jej spadek w czasie przepływu przez emitor - 1,0 

deg/mb dla emitora stalowego. 

Prędkość spalin na wylocie z emitorów obliczono z zależności: gdzie: 

v = Vsg/ F 

gdzie: 

F - powierzchnia przekroju emitora  

F = n • d2/4 - dla emitora o przekroju koła 

 gdzie: d - średnica emitora 

Graniczna prędkość wylotu spalin: 

Vgr = 0,5 x h0,6 
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Na terenie Vita Polymers Poland Sp. z o.o., źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza stanowić będą: 

• instalacja technologiczna produkcji pianki poliuretanowej – emitor E1, 

• instalacja klejenia elementów pianki – emitory E2-E5, 

• instalacje grzewcze: kotłownia kontenerowa opalane gazem ziemnym – 

emitory E6, E7 i centrale wentylacyjne – emitory E8-E12. 

Ponadto występuje emisja niezorganizowana: 

- ruch pojazdów emitory E13 i E14, 

- emisja z sezonowni planowanej – E15 (emisja niezorganizowana) oraz 

istniejącej: E16 i E17 (wentylatory). 

Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia obowiązują dopuszczalne 

poziomy substancji w powietrzu, określone w rozporządzeniu Ministra 

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

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

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

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 

określone zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu.  

Wartość dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla gazów 

i pyłów, jakie emitowane będą do powietrza ze źródeł emisji na terenie 

analizowanego przedsięwzięcia, na postawie rozporządzenia w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu z 2012 r. zestawiono w 

poniższej tabeli.  
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Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
 

Tabela 3 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji w 
powietrzu 

(μg/m3) 
Dwutlenek azotud)  

(10102-44-0) 
jedna godzina 200 c) 

rok kalendarzowy 40 c) 

Dwutlenek siarki  
(7446-09-5) 

jedna godzina 350 c) 

24 godziny 125 c) 
rok kalendarzowy i pora 

zimowa (od 1 X do 31 III) 
20 e) 

Pył zawieszony 
PM 10 

24 godziny 50 c) 
rok kalendarzowy 40 c) 

Pył zawieszony PM2,5  

rok kalendarzowy 
25 c) j) 

20 c) k) 

Tlenek węgla  
(630-08-0) 

osiem godzin ') 10 000 c) i) 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę 
z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 
ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 
danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 
do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET 

j) wartości do osiągnięcia do 2015 r. (I faza) 
k) wartości do osiągnięcia do 2020 r. (II faza) 

 

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) określone zostały wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu. 

Ustalone w ww. rozporządzeniu wartości odniesienia dla substancji, 

jakie emitowane będą do powietrza ze źródeł emisji na terenie inwestycji, 

oraz okresy dla jakich uśrednione są wartości odniesienia, zestawiono 

w poniższej tabeli.  
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Tabela 4 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

 
Nazwa substancji 

Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny 
(g/m3)uśrednione do okresu 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30 
Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

Pył 
zawieszony PM10 

- 280 40 

Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

Benzen 71-43-2 30 5 

Toluilenodwuizocy
janian (TDI) 

7719-12-2 200 25 

Dichlorometan 
(chlorek metylenu) 

75-09-2 200 25 

2-chlorobuta-1,3-
dien (chloropren) 

126-99-8 100 8,7 

Węglowodory 
alifatyczne 

- 3000 1000 

Węglowodory 
aromatyczne 

- 1000 43 

 

Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w ww. 

rozporządzeniu wynosi 200 g/(m2xrok). 

Oddziaływanie na jakość powietrza określono na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87).  

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń 

w powietrzu [Smm] i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] 

określono przy pomocy programu Operat FB Ryszard Samoć wersja 2019, 

który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie  

z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu 

według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

Nr 16, poz. 87). 
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Współczynnik z0 (aerodynamicznej szorstkości terenu) ustalono na 

podstawie mapy topograficznej według rozdziału 2.3 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.: 

Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu Operat FB 
 

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m2 Aerodynamiczna szorstkość 

terenu, m 

1 miasto powyżej 500 tys. 

mieszkańców - zabudowa 

niska 

189 408  0,5 

2 pola uprawne 193 189  0,035 

3 pola uprawne 4 526 142  0,035 

 Suma/Średnia 4 908 739  0,0529 

 

 

Do obliczeń przyjęto różę wiatrów dla miasta Lublin. Układ 

współrzędnych o osi „X” skierowany jest w kierunku wschodnim, a osi „Y” w 

kierunku północnym. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, tło substancji dla których określone 

są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości 

powietrza jako stężenie uśrednione dla roku określony przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Wydział 

Monitoringu w Lublinie (załącznik nr 4.1 Raportu OOŚ). 

Pełny zakres obliczeniowy wykonano dla emitowanych do powietrza 

substancji według obowiązującego rozporządzenia. 

Obliczenia wykonano w sieci punktów receptorowych rozmieszczonych 

na poziomie terenu w odstępach co 20 m. 

Wykonano obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, 

uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków 

meteorologicznych w każdym punkcie na powierzchni terenu i sprawdzono 

warunek: 

Smm  D1. 

gdzie: Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 

[µg/m3], 

D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny 

poziom substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3]. 
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Obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu, 

uśrednionych do roku i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni 

terenu został spełniony warunek: 

Sa  Da - R 

gdzie: Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3], 

Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny 

poziom substancji w powietrzu, uśrednione dla roku [µg/m3], 

R - tło substancji [µg/m3]. 

W odległości mniejszej niż 10 h od najwyższego emitora (25 x 10 = 250 

m) obliczenia wykonano na wysokości od 0 do 8 m dla budynków położonych 

na zachód (9 sztuk) oraz na wschód (1 sztuka) od przedsięwzięcia. Pozostałe 

budynki zlokalizowane w zasięgu 250 m są parterowe. Zostały one 

zaznaczone w załączniku nr 4.3.  

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87) przy użyciu programu FB Operat.  

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów. 

0,0667/n*Sh3,15 =    207,2 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  1,59  < 207,2  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,05  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

Kryterium na opad pyłu jest spełnione, w związku z czym na tym 

obliczenia zakończono. 

Warunki obliczania opadu pyłu rozporządzenia w sprawie wartości 

odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu wymienione w rozdziale 

2.6 rozporządzenia, są spełnione dlatego nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

W odległości 10hmax tj. 10 x 25 = 250 m zostały wykonane dodatkowe 

obliczenia dla budynków mieszkalnych (oznaczonych w załączniku nr 4.3) na 

wysokości od 0 do 8 m. 
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Wyczerpany został zakres obliczeń, zmierzających do ustalenia wpływu 

źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących 

aktów prawnych. Załącznik nr 4.2 Aneksu nr 2 przedstawia obliczenia 

komputerowe. Wykonano mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń 

godzinowych i średnich rocznych dla dwutlenku azotu i pyłu PM2.5 – 

załącznik nr 4.3 Aneksu nr 3.  

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych 

w programie Operat FB wersja 2019 wykazano, że dla wszystkich substancji, 

nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla 

substancji emitowanych z planowanego przedsięwzięcia i sąsiadującego 

zakładu, poza jego terenem.  

Nie zostaną przekroczone poza terenem przedsięwzięcia: 

– poziomy odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1031), 

– wartości odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w siatce 

podstawowej oraz dodatkowej (budynki wyższe niż parterowe w zasięgu 10 

x25= 250 m od emitorów) wraz z interpretacją przedstawiano w załączniku 

nr 4.2 Aneksu nr 2. 

Rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne mające na 

celu ograniczenie emisji gazowych i pyłowych do powietrza wraz z oceną ich 

skuteczności: 

1) stosowanie filtra węglowego dla celów wiązania lotnych związków 

(głównie TDI) – skuteczność  minimalna 99%, poza stosowanym 

chlorkiem metylenu, 

2) stosowanie poliolu do mycia koryta technologicznego, 
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3) zorganizowany w reżimie technologicznym system zabezpieczeń  

i kontroli rozładunku oraz magazynowania surowców stosowanych w 

procesie produkcji pianki poliuretanowej – brak ponadnormatywnych 

emisji i awarii na terenie zakładu, 

4) zmniejszenie zużycia chlorku metylenu na rzecz spieniania przy użyciu 

dwutlenkiem węgla, co spowoduje zmniejszeni emisji chlorku metylenu 

o ok. 5 razy, 

5) wyposażenie Zakładu w urządzenia do stałego monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 

20ppb (rzędu części na miliard tj. 10-9) przez co tak szczegółowy 

monitoring zapobiega emisjom do powietrza TDI nawet w miliardowych 

częściach, 

6) stosowanie jako paliwa gazu, który posiada niską zawartości pyłów, 

7) oczyszczanie powietrza filtrem węglowym, zapewniającym pochłanianie 

LZO, co skutkuje jednocześnie brakiem emsji odorów z procesu 

produkcyjnego. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dla wszystkich substancji, w tym dla 

pyłu PM 2.5 przedstawiono (20 µg/m3), uzyskany z Głównego Inspektoratu 

Ochron Środowiska, Oddział w Lublinie (załącznik nr 4.1), stanowi dane za 

2019 r. Porównując poziom dopuszczalny do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 

2020 r. (20 µg/m3) dla pyłu PM2.5 do tła z 2019 r. (20 µg/m3) widać, że 

samo tło wypełnia wartość dopuszczalną. 

W związku z tym, że tło stanowi wartość za 2019 r. odwołano się do 

norm dopuszczalnych obowiązujących w 2019 r., tj. 25 µg/m3 (II faza). 

Odwołując się do normy dopuszczalnej II fazy, można stwierdzić, że tło na 

poziomie 20 µg/m3 nie przekracza dopuszczalnej normy a emisja z 

przedsięwzięcia również nie przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnej 

normy dla pyłu PM 2.5 (jest < 25 µg/m3). 
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6. Należy przedstawić stanowisko dotyczące konieczności 
spełnienia przez przedmiotową instalacje wymagań 
określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/2117 z 
dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
produkcji wielkotonażowych organicznych substancji 
chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 
7469) (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

Załącznik konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) 

w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji 

chemicznych wskazuje jakich gałęzi przemysłu dotyczą ww Konkluzje. 

Wg Zakresu stosowania Konkluzji, cytuję: 

„Niniejsze konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do produkcji 

następujących organicznych substancji chemicznych określonych w pkt 4.1 

załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE: 

a) węglowodory proste (łańcuchowe lub pierścieniowe, nasycone lub 

nienasycone, alifatyczne lub aromatyczne); 

b) pochodne węglowodorów zawierające tlen, takie jak alkohole, 

aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry i mieszaniny estrów, octany, 

etery, nadtlenki i żywice epoksydowe; 

c) pochodne węglowodorów zawierające siarkę; 

d) pochodne węglowodorów zawierające azot, takie jak aminy, amidy, 

związki azotawe, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki; 

e) pochodne węglowodorów zawierające fosfor; 

f) halogenopochodne; 

g) związki metaloorganiczne; 

h) produkty i środki powierzchniowo czynne. 

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT obejmują również produkcję 

nadtlenku wodoru, o którym mowa w pkt 4.2 lit. e) załącznika I do dyrektywy 

2010/75/UE. 

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT obejmują spalanie paliw w piecach 

procesowych/nagrzewnicach, jeżeli stanowią one element wyżej 

wymienionych rodzajów działalności. 
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Niniejsze konkluzje dotyczące BAT obejmują produkcję wyżej 

wymienionych substancji chemicznych w procesach ciągłych, jeżeli całkowite 

zdolności produkcyjne tych substancji chemicznych przekraczają 20 kt 

rocznie.” 

Powyższa klasyfikacja nie zawiera produkcji w Vita Polymers Lublin. 

Zakład prowadzi produkcję złożonych polimerów uzyskiwanych drogą 

poliaddycji z wielkocząsteczkowych alifatycznych alkoholi 

trójwodorotlenowych z aromatycznymi prostymi diizocyjanianami. 

W związku z powyższym Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 

technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych 

substancji chemicznych nie obejmują zakładu Vita Polymers w Lublinie. 

7. Należy odnieść się do prawidłowości obliczeń ilości wód 
opadowych z terenu zakładu, wielkości powierzchni 
odwadnianych i zdolności studni chłonnych do przejęcia tych 
wód, mając na względzie, że istniejąca sieć kanalizacji 
deszczowej na terenie zakładu  
(o łącznej powierzchni ok. 4,16 ha) zostanie włączona do 
planowanego systemu zagospodarowania wód opadowych 
(studnie chłonne). 

Szczegóły w zakresie zagospodarowania wód opadowych zawarto w 

rozdziale nr 9 niniejszego Aneksu nr 2. 

8. Należy zweryfikować i ujednolicić rozbieżne informacje nt 
wielkości powierzchni odwadnianych i danych wyjściowych do 
bilansu wód opadowych z terenu planowanego przedsięwzięcia. 
Wg informacji zawartej w raporcie (na str. 30) powierzchnia 
terenu, który zostanie zajęty pod budowę nowych obiektów 
będzie wynosić 4 580,10 m2. Do obliczeń ilości wód opadowych 
przyjęto znacznie mniejszą powierzchnię (tabela 5).  

Powierzchnia wskazana w Raporcie OOŚ 4580,10 m2 dotycząca 

powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych nowo projektowanych nie 

uwzględnia budowy zbiornika na CO2 z fundamentem. Uwzględniając ww 

zbiornik, powierzchnia zabudowy wynosić będzie 4 604,10 m2 - jak w tabeli 

nr 1 Raportu OOŚ.  

Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto powierzchnie całości 

zakładu (część istniejąca oraz część projektowana do rozbudowy) 
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Powierzchnia zabudowy w tabeli nr 5 (rozdział nr 9 niniejszego Aneksu) jest 

większa niż powierzchnia zabudowy planowanej do realizacji w ramach 

przedsięwzięcia. Różnica polega na użyciu różnych jednostek powierzchni 

(tabela nr 1 Raportu w m2 natomiast tabela nr 5 w ha). 

Wody opadowe będą odprowadzane do zbiornika na wody opadowe o 

pojemności 330 m3 a następnie do dwóch studni chłonnych – szczegóły w 

rozdziale nr 9. 

9. Informacje na str. 19 raportu dot. planowanych powierzchni 
utwardzonych tj.:  
 nawierzchnia z kostki betonowej:   1 470,00 m2.  
nawierzchnia ażurowa:    2 810,00 m2  
są niezgodne z wielkościami powierzchni przyjętych do 
obliczeń ilości wód opadowych (tab. nr 5 na str. 36) tj. 
nawierzchnia z kostki betonowej - 1, 47 ha, nawierzchnia 
ażurowa – 0, 28 ha.  
Na planie zagospodarowania terenu – załącznik nr 1 należy 
wskazać lokalizację studni chłonnych.  

Aktualny bilans terenu przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 

 powierzchnia terenu zakładu     4,1735 ha 

 powierzchnia zabudowy      13 192,26 m2 

 powierzchnia utwardzona      13 630,80 m2 

 powierzchnia biologicznie czynna    14 911,94 m2 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:   35,73% 

 wskaźnik zabudowy:       31,61% 

 

 nawierzchnia z kostki betonowej: 1 630,00 m2. 

 nawierzchnia ażurowa:   2 660,00 m2.  

 

Zestawienie powierzchni w obrębie terenu planowanego 

przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:  

Powierzchnia terenu zakładu      4,1735 ha 

Powierzchnia zabudowy       16 795,2 m2 

W tym:  

Powierzchnia istniejąca      12 190,90 m2 
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Powierzchnia projektowana     4 604,1 m2 

Powierzchnia utwardzona (łącznie istniejąca i projektowana: 

nieprzepuszczalna i ażurowa)      17 460,00 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna       7479,80 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna z doliczeniem cześć 50% pow. utwardzonej, 

ażurowej)         8 809,80 m2 

Tabela 5 Dane do obliczeń zagospodarowania wód opadowych 

 F [ha] Ψ i [l/s/ha] Q [l/s] 

Powierzchnia zakładu  4,1735  
deszcz 

nawalny 
deszcz 

normalny 
przy 127 

l/sha 
przy 15 
l/sha 

powierzchnia zabudowy 1,6795 0,9 127 15 191,97 22,67 

teren utwardzony 1,480 0,8 127 15 150,37 17,76 

teren utwardzony 
ażurowy 

0,266 0,5 127 15 16,89 2,00 

pow. biologicznie czynna 
na gruncie 

0,748 0,1 127 15 9,50 1,12 

        Σ 368,73 43,55 

 

Ilość powstających wód opadowych obliczono ze wzoru: 

Q = F · φ · ψ · q [l/s] 

gdzie: 

F – wielkość powierzchni odwadnianej, [ha]  

φ - współczynnik opóźnienia, uwzględniający retencję terenową i kanałową 

Przyjęto φ = 1,0; 

ψ - współczynnik spływu, zależny od rodzaju powierzchni, 

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s/ha], 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=127 dm3/s ha/ 

dla występowania deszczu miarodajnego 1 raz na 2 lata /p=50%/ i czasie 

trwania 15 minut. 
 

Pojemność retencji 

Vmin. = t * (Qdopł. – Qodpł.)/1000 

Vmin = 900 *(368,7)/1000 = 332 m3/opad 
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Na terenie planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane 2 studnie 

chłonne (Sch1 i Sch2). W załączniku nr 1 przedstawiono plan 

zagospodarowania terenu z lokalizacją studni chłonnych. 

Lokalizacja studni chłonnych względem najbliższej studni, (nie 

figurującej w dokumentacji PGW Wody Polskie pismo z dnia 2.11.2020 r.) 

zlokalizowanej na sąsiedniej działce na zachód od przedsięwzięcia, wynosi 

ok. 130 m.  

Obliczenie wymaganej pojemności studni chłonnych na potrzeby 

Projektu budowlanego przeprowadzono w oparciu o: 

 Polską Normę PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”, 

 Podręcznik „Odwodnienie dróg” - R. Edel 
 

Zdolność chłonną pojedynczej studni obliczono metodą Maaga: 

Qf = 4 π r hs kf , [m3/s] 

hs – głębokość wody w studni liczona od jej dna, [m] 

r – promień studni, [m], 

kf – współczynnik przepuszczalności gruntu, [m/s] 

Współczynnik przepuszczalności gruntu określono w oparciu 

o „Dokumentację badań podłoża gruntownego wraz z Opinią geotechniczną 

określającą warunki posadowienia budynku sezonowni oraz budynków 

magazynowych na terenie zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o. 

w Lublinie” na 0,0001 m/s. 

Zdolność chłonna studni: 

Qf = 4 1,25 2,6 0,0001 = 0,0041 m3/s 

Qf = 4,1 dm3/s dla jednej studni 

Pojemność retencyjna każdej ze studni (Sch1., Sch2) wynosi: 

V = πx r2 x hst., [m3] 

V =x 1,252 x 2,6=12,75 m3 

 

Pojemność całkowita 2 studni odbierających wody opadowe lub roztopowe: 

Vc = 2 x 12,75 = 25,5 m3 
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W planowanym przedsięwzięciu zostanie zastosowany modułowy, 

żelbetowy zbiornik retencyjny wód deszczowych o pojemności 330 m3, 

pojemność studni chłonnych będzie wynosić 25,5 m3. Zbiornik zostanie 

zlokalizowany w południowo-zachodniej części terenu należącego do 

Wnioskodawcy. 

Biorąc pod uwagę zastosowanie zbiornika retencyjnego oraz obliczenia 

wykonane na potrzeby Projektu budowlanego należy stwierdzić, iż 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez studnie chłonne 

w odniesieniu do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych będzie 

możliwe. 

Jakość wód opadowych i roztopowych oraz sposób ich odprowadzania 

do urządzeń wodnych będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

Wnioskodawca uzyska odpowiednie decyzje (pozwolenie wodnoprawne 

na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne - odprowadzanie do 

urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych), w których zostaną określone ilości wprowadzanych wód 

opadowych lub roztopowych, w tym m.in. maksymalne dopuszczalne 

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych i warunki ich wprowadzania 

do studni chłonnych. 

W celu spełnienia wymagań przywołanego wyżej rozporządzenia na 

terenie zakładu zostanie zastosowany separator substancji ropopochodnych 

– typ BIOSEP-OCB 40/400/4000; o przepływie nominalnym 40l/s z by 

pasem 400 l/s i osadnikiem 4,0 m3. 

Dzięki zastosowaniu separatora substancji ropopochodnych wody 

opadowe lub roztopowe nie będą zawierać substancji zanieczyszczających 
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w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych przed wprowadzeniem do studni chłonnych. 

Należy podkreślić, iż odprowadzenie całości wód opadowych 

i roztopowych w obrębie planowanego przedsięwzięcia leży w interesie 

Wnioskodawcy, z uwagi na potencjalne szkody wywołane stagnowaniem wód 

opadowych i roztopowych w obrębie terenu zakładu. 

Lokalizacja studni chłonnych została zaznaczona w załączniku nr 1 

Aneksu nr 2. 

10. Jednoznacznie wskazać źródło wody na cele p.pożarowe tj. 
sieć miejska, czy wody opadowe?. Informacje w tym zakresie 
zawarte w raporcie są rozbieżne. 

Na cele ppoż. wystarczająca będzie ilość wody pobierana z sieci 

miejskiej (na terenie zakładu są zlokalizowane zbiorniki na wodę do celów 

ppoż.). Jednocześnie dodatkowo jest możliwe wykorzystanie wód opadowych 

zebranych w planowanym zbiorniku na wody opadowe i wykorzystanie ich 

na cele ppoż.  

11. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że w przypadku 
TDI T80, ze względu bezpieczeństwa jeden zbiornik 
magazynowy jest zawsze pusty (jako awaryjny). Wyjaśnienia 
informacji zawartej na str. 149 dot. pojemności mis 
bezodpływowych w magazynie TDI tj. „Magazyn TDI posiada 
misę bezodpływową o pojemności 55 m3 oraz 190 m3, przy 
magazynowaniu TDI w ilości 79 m3, a także specjalne 
rozwiązania przeciwpożarowe w konstrukcji”.  

W zakładzie VPP Lublin w magazynie TDI T80 znajdują się cztery 

identyczne zbiorniki magazynowe. Jeden z tych zbiorników powinien być 

zawsze pusty, to zbiornik awaryjny. Te cztery zbiorniki umieszczone są w 

pomieszczeniu z misą bezodpływową o pojemności 55m3. 

W zakładzie znajduje się jeszcze jeden zbiornik TDI w tak zwanym 

magazynie serwisowym. Zbiornik ten to zbiornik z którego pobierany jest 

izocyjanian bezpośrednio do produkcji pianki. Zbiornik ten znajduje się w 

hali z misą bezodpływową o pojemności 190m3. 

Maksymalna ilość TDI T80 jaka może być zgromadzona w zakładzie to 

79m3 czyli 96,38 Mg. 
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12. W strumieniu odpadów powstających na etapie realizacji 
inwestycji nie zostały uwzględnione odpady w powstające w 
wyniku prac rozbiórkowych co wynika z części opisowej 
raportu. W związku z powyższym należy określić rodzaje oraz 
przewidywane ilości odpadów powstających w wyniku prac 
rozbiórkowych wraz z określeniem ich kodów zgodnie z 
klasyfikacją zwartą w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 
stycznia 2020 r,. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 10), oraz przedstawić dalszy sposób ich zagospodarowania. 

Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórca 

odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 

odpadami oraz może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami 

wyłącznie uprawnionym podmiotom. 

Okres realizacji przedsięwzięcia oszacowano na ok. 5 miesięcy. W tym 

czasie na plac budowy będą dowożone materiały budowlane i elementy 

instalacji, wykonywane i wypełniane wykopy, zabezpieczenia i utwardzenia 

powierzchni. Plac budowy będzie zlokalizowany na terenie przeznaczonym 

pod planowane przedsięwzięcie. 

Masy ziemne w postaci niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów 

występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót 

budowlanych zostaną w całości zagospodarowane w stanie naturalnym do 

wyrównania powierzchni na terenie przedmiotowej inwestycji. 

Ilość odpadów, jaka zostanie wytworzona na tym etapie realizacji 

przedsięwzięcia, będzie uzależniona od rodzaju i gatunku materiałów oraz od 

jakości pracy wykonawców robót. 

Przewożone materiały będą zabezpieczone przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem. 

Tabela uwzględnia emisję odpadów z rozbiórki budynków  

i linii prod.). 

W związku z realizacją inwestycji zajdzie konieczność uprzedniego 

przeprowadzenia prac rozbiórkowych istniejących obiektów i instalacji. 

Nie będą prowadzone prace rozbiórkowe dotyczące obiektów 

i instalacji, które zaliczałyby się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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W ramach planowanej inwestycji planowana jest rozbiórka dwóch 

obiektów magazynowych, zlokalizowanych w południowej części zakładu, 

magazynu surowców zlokalizowanego przy zachodniej ścianie głównego 

budynku produkcyjnego oraz obudowanego taśmociągu.  

Przewidziano również rozbiórkę części nawierzchni asfaltowych, 

kolidujących z planowanymi halami magazynowymi. 

Tabela 6 Powierzchnie obiektów i instalacji przewidzianych do rozbiórki 

Powierzchnia magazynu na surowce 73,16 m2 

Powierzchnia hali magazynowej 490,70 m2 

Powierzchnia sezonowni 304,40 m2 

Powierzchnia taśmociągu 133,10 m2 

Łącznie: 1 001,36 m2 

 

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkowe ilości odpadów 

wytwarzanych na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz sposoby 

ich magazynowania i zagospodarowania, wraz z uwzględnieniem odpadów z 

rozbiórki. 

Tabela 7 Szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz sposoby ich magazynowania i zagospodarowania, wraz z 
uwzględnieniem odpadów z rozbiórki 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Ilość 

[Mg] 
Sposób 

magazynowania 
Sposób 

zagospodarowania 

15 01 01 

Opakowania z 
papieru i tektury 
(kartony, papier, 
opakowania 
tekturowe) 

0,4 

Zamknięty pojemnik 
lub utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone przed 
wpływem warunków 

atmosferycznych 

Wytwórca odpadów 
(firma prowadząca 
prace rozbiórkowe 

i budowlane) 
będzie 

przekazywać 
odpady firmom 
posiadającym 

stosowne 
zezwolenia na ich 

dalsze 
przetwarzanie (w 

tym przede 
wszystkim odzysk). 

Odpady będą 
zabezpieczone 

przed zmieszaniem 
a także przed 

zawilgoceniem, 

15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 
(butelki, pojemniki, 
elementy użyte do 
wykończenia 
budynków) 

0,5 

Zamknięty pojemnik 
lub utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone przed 
wpływem warunków 

atmosferycznych 

15 01 03 
Opakowania z 
drewna (zniszczone 
palety) 

1,5 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

15 01 04 
Opakowania z 
metali (puszki, 
wiadra, pojemniki) 

1,5 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

15 01 06 Zmieszane odpady 0,3 Zamknięty pojemnik 



Raport 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  ANEKS NR 2 

 

28 

opakowaniowe lub utwardzone 
miejsce 

zabezpieczone przed 
wpływem warunków 

atmosferycznych 

zabrudzeniem i 
przed wydostaniem 

się z platform 
pojazdów. 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania 
i ubrania ochronne 
inne niż 
wymienione w 15 
02 02 

0,2 

Zamknięty pojemnik 
na terenie 

utwardzonym, 
zabezpieczony przed 
wpływem warunków 

atmosferycznych 

17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne 
niż wymienione w 
17 01 06 (elementy 
budowlane) 
 

100 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 01 81 

Odpady z remontów 
i przebudowy dróg 
(podbudowa drogi i 
placu do rozbiórki) 

4,00 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 02 01 
Drewno (resztki 
desek, elementów 
drewnianych) 

2,5 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 02 02 
Szkło (elementy 
okien) 

2,00 

Załadunek 
bezpośrednio do 
pojemników o 

pojemności 1,1 m3 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 5,00 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 04 02 
Aluminium 
(elementy 
budowlane) 

1 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 04 05 
Żelazo i stal 
(elementy instalacji) 

7,5 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 04 07 
Mieszaniny metali 
(elementy instalacji) 

5 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 03 01* 
Asfalt zawierający 
smołę 

10,00 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

17 08 02 

Materiały 
konstrukcyjne 
zawierające gips 
inne niż 
wymienione w 17 
08 01 

10,00 
Załadunek do 
pojemnika na 
odpady KP7 
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17 04 09* 

Odpady metali 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

1,5 

Wyznaczone, 
utwardzone miejsce 
na placu budowy. 

Odpady gromadzone 
w pojemnikach 

zabezpieczających 
przed wyciekiem 
substancji oraz 
zabezpieczonych 
przed czynnikami 
atmosferycznymi 

(np. deszcz). 

17 09 04 

Zmieszane odpady 
z budowy, 
remontów i 
demontażu inne niż 
wymienione w 17 
09 01, 17 09 02 i 
17 09 03 

5,00 
Wyznaczone, 

utwardzone miejsce 
na placu budowy 

* odpady niebezpieczne 

Odpady wytworzone na etapie realizacji będą zagospodarowane przez 

firmę budowlaną. Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 32) ustawy o odpadach 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, […] sprzątania, konserwacji i napraw 

jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej. Na terenie przedsięwzięcia nie będzie prowadzony odzysk. 

Wykonawca zagwarantuje usunięcie odpadów po zakończeniu prac, 

których czas trwania jest oceniany na ok. 5 miesięcy. Na terenie zaplecza 

będzie utrzymywany utrzymany porządek, odpady będą magazynowane 

w sposób zabezpieczający je przed rozwiewaniem i zanieczyszczaniem gleby, 

powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. Organizacja prac 

będzie prowadzona w taki sposób, aby okres magazynowania odpadów był 

jak najkrótszy. Postępowanie z odpadami będzie zgodne z ustawą 

o odpadach. Przed przekazaniem odpadów należy zweryfikować, czy odbiorca 

posiada wpis do rejestru BDO. 

Wykonawca prac budowlanych nie będzie prowadził odzysku odpadów 

we własnym zakresie. Podczas transportu, odpady powinny być 

zabezpieczone przed zmieszaniem, a także przed wypadaniem z pojazdu je 

transportującego. 

Odpady powinny być przekazane do instalacji posiadających stosowne 

wpisy do rejestru BDO w zakresie przetwarzania odpadów. Odpady powinny 
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być w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku, natomiast 

unieszkodliwianiu jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości ich 

ponownego wykorzystania. 

Wykonawca prac powinien prowadzić ewidencję odpadów poprzez 

karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.  

Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego nie został jeszcze 

wyłoniony wykonawca, nie można więc szczegółowo określić faktycznego 

dalszego zagospodarowania odpadów. Emisje związane z etapem realizacji 

ustaną z chwilą zakończenia prac budowlanych. 

Odpady remontowo - budowlane mogą być przekazywane na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 

2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku bądź 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. 

Prawidłowa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku rozbiórki 

i demontażu jest podstawowym działaniem minimalizującym uciążliwości tej 

fazy przedsięwzięcia dla środowiska i warunków życia ludzi. Gospodarka 

odpadami polegać będzie na stosowaniu segregacji odpadów oraz 

przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia lub gospodarczego 

wykorzystania.  

Odpady z likwidacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności należy 

poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych  

to odpady te należy poddać innym procesom odzysku. Odpady, których 

poddanie odzyskowi nie było możliwe, powinny być tak unieszkodliwione, 

aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny 

sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 
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13. Należy przedstawić informacje dotyczące miejsca i sposobu 
magazynowania odpadów powstających na etapie realizacji i 
eksploatacji inwestycji odnosząc się do rozporządzenia 
Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących magazynowania odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

Odpady wytwarzane w zakładzie są przekazywane zewnętrznym 

odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów - ich odzysk, recykling lub 

unieszkodliwienie nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska 

naturalnego. Wytwarzane odpady są zbierane w miejscach ich powstawania 

i odbierane bezpośrednio przez odbiorcę z miejsca powstawania lub 

magazynowania 

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Lublin (t.j., Obwieszczenie nr 

4/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r.). 

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami 

w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, 

w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym 

stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. 

Poszczególne rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie, w sposób 

eliminujący zmieszanie z innymi odpadami, zabrudzenie oraz 

zabezpieczający je przed działaniem czynników atmosferycznych do czasu 

zgromadzenia odpowiedniej ilości i przekazania przedsiębiorcom mającym 

uprawnienia do transportu odpadów. 

Na terenie zakładu wydzielono miejsca, w których są magazynowane 

odpady. Miejsca magazynowania odpadów są oznakowane, znajdują się na 

terenie utwardzonym w obrębie działek, do których Wnioskodawca ma tytuł 

prawny. Miejsca magazynowania zostały dobrane tak, aby wyeliminować 

możliwość oddziaływania odpadów na środowisko. 

Na terenie zakładu znajdują się 3 wydzielone miejsca przeznaczone do 

magazynowania odpadów: 

 przy hali produkcyjnej PUR, 
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 przy krajalni, 

 w budynku biurowym. 

Magazyny odpadów zostały zaznaczone w załączniku nr 1. Sposoby 

magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów 

niebezpiecznych przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 8 Rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji 

Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
25,0 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w wyznaczonym, 

utwardzonym 
miejscu 

w szczelnych, 
opisanych 

kontenerach KP7 
zadaszonych, 

zlokalizowanych 
pod wiatą, 
w miejscu 

zabezpieczonym 
przed działaniem 

czynników 
atmosferycznych. 

Wyposażenie 
Odpady będą magazynowane na terenie ogrodzonego 

zakładu, w miejscu niedostępnym dla osób 
nieupoważnionych, zamykanym na klucz, niedostępnym dla 

osób postronnych. 
Odpady będą magazynowane selektywnie. 

Odpady będą magazynowane w trzech różnych magazynach: 
1) przy hali produkcyjnej, w części przeznaczonej na 

odpady inne niż niebezpieczne o powierzchni ok. 100 
m2, zlokalizowanej na utwardzonym placu – obiekt 
zlokalizowany przy zachodniej granicy zakładu w 

załącznik nr 1 Aneksu nr 2 -dotyczy odpadów innych 
niż niebezpieczne, 

2) przy krajalni – na północy zakładu o powierzchni ok. 
100 m2, zlokalizowanej na utwardzonym placu – 

obiekt zlokalizowany przy zachodniej granicy zakładu 
w załącznik nr 1 Aneksu nr 2 – dotyczy odpadów 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
10,0 

Odpady będą 
magazynowane 
selektywnie w 

sposób 
uporządkowany w 

opisanych 
kontenerach KP7 

zadaszonych, 
zlokalizowanych 

pod wiatą 
(magazyn przy hali 
produkcyjnej), w 

miejscu 
zabezpieczonym 
przed działaniem 

czynników 
atmosferycznych. 

niebezpiecznych, 
3) magazyn w budynku biurowym o powierzchni ok. 10 

m2 –odpady związane z funkcjonowaniem biura. 
Zabezpieczenie 

Miejsce magazynowani odpadów będzie oznaczona opisem 
„MAGAZYN ODPADÓW”, będzie to powierzchnia utwardzona, 

zadaszona zabezpieczającą przed opadami, spływem wód 
opadowych i naświetleniami słońca. Będzie posiadała ściany 

pełne zabezpieczając przed rozwiewaniem odpadów na 
działki sąsiednie. 

Utwardzone podłoże zabezpieczy przed wpływem odpadów 
przed wyciekami.  

Odpady będą zabezpieczone przed ograniczający obniżenia 
ich wartości użytkowej, w szczególności przed zmianą ich 

składu lub właściwości chemicznych lub fizycznych, 
utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszającej 
wartość produktu końcowego wytworzonego z odpadów. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

15 01 03 
Opakowania z 

drewna 
6,0 

Odpady będą 
magazynowane 
selektywnie w 

sposób 
uporządkowany, 
luzem (magazyn 

przy hali 
produkcyjnej). 
Odpady będą 

magazynowane na 
terenie 

ogrodzonego 
zakładu, w miejscu 
niedostępnym dla 

osób 
nieupoważnionych. 

Częstotliwość: 
Raz na 2 tygodnie dla odpadów opakowaniowych lub po 

napełnieniu pojemników. 
W pierwszej kolejności będą przekazywane odpady 

magazynowane na terenie inwestycji najdłużej.  

15 01 04 Opakowania z metali 3,5 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w wyznaczonym, 

utwardzonym 
miejscu, w sposób 
uporządkowany, 

luzem w wiacie lub 
w beczce 

metalowej o 
pojemności 200 l w 

magazynie przy 
hali produkcyjnej. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe 
5,0 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w wyznaczonym, 

utwardzonym 
miejscu 

w szczelnych, 
opisanych 

pojemnikach, w 
kontenerze 1,1 m3 

– w magazynie 
przy hali 

produkcyjnej. 

16 02 14 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 

13 (elementy 
urządzeń 

elektronicznych na 
linii produkcyjnej) 

0,2 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w budynku 

biurowym, w 
zamykanym 

pomieszczeniu w 
pojemniku 10 l lub 

z tworzywa 
sztucznego 50 l, w 

zależności od 
gabarytów.  
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

16 02 16 

Elementy usunięte ze 
zużytych urządzeń 

inne niż wymienione 
w 16 02 15 (tonery) 

0,05 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w budynku 

biurowym, w 
zamykanym 

pomieszczeniu w 
pojemniku 10 l. 

 16 06 04 
Baterie alkaliczne (z 
wyłączeniem 16 06 

03) 
0,01 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w budynku 

biurowym, w 
zamykanym 

pomieszczeniu w 
pojemniku 1 l. 

16 06 05 

Inne baterie 
i akumulatory 

(baterie używane w 
laptopach i 

urządzeniach 
elektronicznych) 

0,05 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w budynku 

biurowym, w 
zamykanym 

pomieszczeniu w 
pojemniku 10 l. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

07 02 03* 

Rozpuszczalniki 
chlorowcoorganiczne, 
roztwory z 
przemywania i ciecze 
macierzyste 

7,0 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w magazynie 

odpadów 
niebezpiecznych 

zlokalizowanego w 
sąsiedztwie 
krajalni, w 

zamykanym 
pomieszczeniu w 
beczkach 200 l, 
ustawionych na 

podeście 
zabezpieczonych 

misami 
chroniącymi przed 

wyciekiem. 

Wyposażenie 
Odpady będą magazynowane na terenie ogrodzonego 
zakładu, w miejscu niedostępnym dla osób 

nieupoważnionych, zamykanym na klucz, niedostępnym dla 
osób postronnych. 

Odpady będą magazynowane selektywnie. 
 

Magazyn będzie stanowiła zamknięta wiata 
oznaczona MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ze 

ścianami pełnymi, w celu zabezpieczenia przed 
rozwiewaniem odpadów na działki sąsiednie. Magazyn będzie 
posiadał powierzchnię ok. 100 m2, co jest wystarczające dla 

pomieszczenia. 
Miejsca magazynowania odpadów i pojemniki na 

odpady będą oznaczone naklejoną informacją o kodzie i 
nazwie odpadu.  

Odpady niebezpieczne będą etykietowane 
jednostkowo etykietą 150mmx210mm z opisem ODPADY 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

07 02 10* 
Inne zużyte sorbenty 
i osady pofiltracyjne 

1,5 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w magazynie 

odpadów 
niebezpiecznych 

zlokalizowanego w 
sąsiedztwie 
krajalni, w 

zamykanym 
pomieszczeniu w 
beczkach 200 l, 
ustawionych na 

podeście 
zabezpieczonych 

misami 
chroniącymi przed 

wyciekiem. 

NIEBEZPIECZNE wg wzoru zawartego w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymaga 

magazynowania odpadów. Etykieta wodoodporna będzie 
naklejana przez pracownika, po jej wydrukowaniu z 

drukarki, w momencie przekazywania odpadu do miejsca 
magazynowania; będzie zawierała informacje: kod i rodzaj 
odpadu, zawartość, adres i miejsce magazynowania oraz 

data rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu. 
Odpady będą magazynowane w sposób zapewniający 
drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 

Zabezpieczenie 
Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 

będzie oznaczona opisem „MAGAZYN ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH”, będzie to powierzchnia utwardzona, 
zadaszona zabezpieczającą przed opadami, spływem wód 

opadowych i naświetleniami słońca. 
Utwardzone podłoże zabezpieczy przed wpływem 

odpadów przed wyciekami.  
Dodatkowe zabezpieczenie dla wypływu odcieków z 

magazynu odpadów niebezpiecznych będą stanowiły misy, 
pod podestem, na którym będą w beczkach 200 l 

magazynowane odpady płynne niebezpieczne. 
Odpady będą zabezpieczone przed ograniczający 

obniżenia ich wartości użytkowej, w szczególności przed 
zmianą ich składu lub właściwości chemicznych lub 

fizycznych, utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub 
zmniejszającej wartość produktu końcowego wytworzonego z 

odpadów. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

13 01 13* 
Inne oleje 

hydrauliczne 
1,0 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w magazynie 

odpadów 
niebezpiecznych 

zlokalizowanego w 
sąsiedztwie 
krajalni, w 

zamykanym 
pomieszczeniu w 
beczkach 200 l, 
ustawionych na 

podeście 
zabezpieczonych 

misami 
chroniącymi przed 

wyciekiem. 

Magazyn odpadów będzie wyposażony w sorbenty 
możliwe do natychmiastowego wykorzystania w przypadku 

rozlania substancji niebezpiecznej na szczelne podłoże. 
Częstotliwość: 

Średnio 1 raz w miesiącu  lub po napełnieniu 
pojemników. 

Odpady niebezpieczne będą przekazywane 
uprawnionym odbiorcom nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

W pierwszej kolejności będą przekazywane odpady 
magazynowane na terenie inwestycji najdłużej. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i 
smarowe 

1,00 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w magazynie 

odpadów 
niebezpiecznych 

zlokalizowanego w 
sąsiedztwie 
krajalni, w 

zamykanym 
pomieszczeniu w 
beczkach 200 l, 
ustawionych na 

podeście 
zabezpieczonych 

misami 
chroniącymi przed 

wyciekiem. 

15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji 

niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 

5,00 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w wyznaczonym, 

utwardzonym 
miejscu 

w szczelnych, 
opisanych 

pojemnikach, w 
kontenerze 0,7 m3 

– w magazynie 
przy krajalni. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

15 02 02*  

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), 

tkaniny do 
wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone 
substancjami 

niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

2,5 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w wyznaczonym, 

utwardzonym 
miejscu 

w szczelnych, 
opisanych 

pojemnikach, w 
beczce 200 l  w 
magazynie przy 

krajalni. 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 

niebezpieczne 
elementy inne niż 

wymienione w 16 02 
09 do 16 02 12 

(świetlówki, 
monitory) 

0,75 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w budynku 

biurowym, w 
zamykanym 

pomieszczeniu w 
tubie – świetlówki, 

lub luzem, 
monitory. 

16 06 01* 

Baterie i 
akumulatory 

ołowiowe 
(akumulatory 

używane w wózkach 
widłowych) 

1,00 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w wyznaczonym, 

utwardzonym 
miejscu w 

magazynie przy 
krajalni, na 

podeście z palety 
drewnianej. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość [Mg/rok] 
Sposób 

magazynowania 
odpadów 

Wyposażenie techniczne zapewniające przechowywanie 
odpadów z uwzględnieniem ich stanu skupienia oraz 

pojemność i oznakowanie/etykietowanie 
Zabezpieczenie miejsca magazynowania 

Częstotliwość odbioru odpadów  

16 06 02* 

Baterie i 
akumulatory 

niklowo-kadmowe 
(baterie używane do 

sprzętu 
komputerowego lub 

biurowego) 

0,05 

Odpady będą 
magazynowane 

selektywnie 
w budynku 

biurowym, w 
zamykanym 

pomieszczeniu w 
pojemniku 10 l. 

07 02 09* 

Zużyte sorbenty i 
osady pofiltracyjne 
zawierające związki 

chlorowców 

20,00 
Odpady nie będą magazynowane na terenie zakładu. Będą odbierane przez firmę 

wykonującą usługę wymiany złoża węglowego.  

13 05 01* 

Odpady stałe z 
piaskowników i z 

odwadniania olejów 
w separatorach 

0,2 
Odpady nie będą magazynowane na terenie zakładu. Będą odbierane przez firmę 

wykonującą usługę czyszczenia separatora i osadnika. 

13 05 02* 
Szlamy z 

odwadniania olejów 
w separatorach 

0,2 
Odpady nie będą magazynowane na terenie zakładu. Będą odbierane przez firmę 

wykonującą usługę czyszczenia separatora i osadnika. 
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Główne założenia gospodarki odpadami na terenie zakładu 

Sposoby gospodarowania odpadami na terenie zakładu: 

1. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny i uporządkowany, 

w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem 

osób niepożądanych oraz uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie 

na środowisko i zdrowie ludzi. 

2. Na terenie zakładu istnieją 3 magazyny odpadów zaznaczone w załączniku 

nr 1. 

3. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą przekazywane 

wyłącznie podmiotom, które są wpisane do rejestru BDO. 

4. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów będą zabezpieczone 

przed wydostawaniem się z nich odpadów lub dostaniem się do ich 

wnętrza innych substancji i czynnikami atmosferycznymi. 

Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów: 

1. Odpady będą magazynowane na terenie działek, do których 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny. 

2. Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będą 

oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz będą 

posiadać utwardzone podłoże i zabezpieczenie przed czynnikami 

atmosferycznymi. 

3. Odpady komunalne będą zbierane selektywnie i magazynowane 

będą w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne. Odbiór odpadów 

powinien się odbywać w terminach umożliwiających optymalne 

napełnienie pojemników i ich ekonomiczny transport oraz będzie zgodny 

regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. 
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14. Odniesienie do pisma mieszkańców 

W odniesieniu do pisma mieszkańców ul. Strojnowskiego i ul. Głuskiej 

z dnia 25 lutego 2021 r., informuję, że Wnioskodawca jest zainteresowany 

budową drogi od strony zachodniej zakładu jednakże jest zależny od 

zakładów sąsiadujących z Vita Polymers. Na ten moment nie osiągnięto 

porozumienia odnośnie budowy ww drogi i nie jest ona przewidziana do 

budowy. W celu ograniczenia uciążliwości na drodze dojazdowej do zakładu, 

Wnioskodawca będzie ustalał harmonogram wjazdu na teren Vita Polymers 

żeby pojazdy ciężarowe nie tworzyły korków w ul. Strojnowskiego. 

Odnośnie uciążliwości hałasowej wynikającej z pracy filtra węglowego 

Wnioskodawca podjął kroki w celu akceptacji przez Zrzęd Główny firmy Vita 

Polymers Poland montażu tłumików hałasu dla wentylatora wyciągającego 

powietrze przez filtr węglowy. Montaż tłumików pozwoli to na dodatkowe 

obniżenie emisji hałasu do środowiska. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 

pomimo braku montażu tłumików, emisja hałasu w środowisku jest 

dotrzymana, co potwierdził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Lublinie, który w ramach kontroli przeprowadził pomiary emisji hałasu  

z zakładu Vita Polymers Poland (załącznik nr 3). 

 

15. Załączniki 

1. Plan zagospodarowania terenu z lokalizacją studni chłonnych, 

skala 1:1000, 

2. Pozwolenie zintegrowane, 

3. Protokół pomiarów hałasu, 

Korekta załącznika nr 4: 

4.2 Wyniki obliczeń imisji komputerowych w powietrzu 

atmosferycznym, 

4.3 Mapy z rozkładem imisji NO2, CO, SO2 i pyłów w powietrzu 

atmosferycznym. 


