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         PAŃSTWOWY POWIATOWY 
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                      W LUBLINIE 
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NZ.9022.6.6.2021.WW                            Lublin, dnia 29.12.2021 r.  

 

        

Prezydent Miasta Lublin 

Urząd Miasta Lublin 

Wydział Ochrony Środowiska 

20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38 

 

O P I N I A 
 

Na podstawie: 

- art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) 

- art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 2373) 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie 

 

po rozpatrzeniu wystąpienia Prezydenta Miasta Lublin znak OŚ-OD-I.6220.156.2020  

z dnia 21.07.2021 r. (data wpływu: 22.07.2021 r.) dotyczącego przedsięwzięcia polegającego 

na budowie zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt towarzyszących: pies i kot 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części działki  

o nr ew. 1/6 przy ul. Zimnej 2 w Lublinie w sprawie z wniosku PetRepublic Sp. z o.o.  

ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa z dnia 09.11.2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku materiałami i uzupełnieniami 

dostarczonymi wraz z pismami znak: OŚ-OD-I.6220.156.2020 z dnia 27.10.2021 r. i z dnia 

26.11.2021 r. (data wpływu: 29.11.2021 r.) 

 

opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia określone w przedłożonych materiałach  

opisowo – graficznych bez zastrzeżeń. 
 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Rozpatrywane wystąpienie Prezydenta Miasta Lublin znak OŚ-OD-I.6220.156.2020  

z dnia 21.07.2021 r. dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 

towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na 

części działki o nr ew. 1/6 przy ul. Zimnej 2 w Lublinie, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, 

pkt 58 lit. b, pkt 80, pkt 93, pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 
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poz. 1839) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

może być wymagane. Wystąpienie zostało sformułowane w związku z wnioskiem PetRepublic 

Sp. z o.o. ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa z dnia 09.11.2020 r. o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 W piśmie z dnia 23.02.2021 r. znak: OŚ-OD-I.6220.156.2020 Prezydent Miasta Lublin 

stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  

ww. przedsięwzięcia. 

Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

z czerwca 2021 r. wraz z uzupełnieniami sporządzony przez zespół w składzie: mgr inż. 

Magdalena Grykałowska- Bednarczyk, mgr inż. Maria Wójcik i mgr inż. Karolina Boroń, EKO 

Usługi Magdalena Grykałowska-Bednarczyk, ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin. 

Z informacji zawartych w wymienionym raporcie w szczególności w zakresie wpływu 

na zdrowie ludzi – wynika m.in., że:  

Planowane przedsięwzięcie ma polegać na budowie zakładu produkcji karmy mokrej 

dla zwierząt towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Przedsięwzięcie będzie znajdować się na działce położonej na terenie Zakładów SuperDrob 

S.A przy ul. Zimnej 2 w Lublinie, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin jest przeznaczona pod teren aktywności 

gospodarczej. Zakres inwestycji stanowi: hala produkcyjno-magazynowa z częścią  

socjalno-biurową, tereny zielone i tereny utwardzone oraz infrastruktura towarzysząca  

w postaci 4 kontenerów zewnętrznych o pojemności ok. 10 m3 i zewnętrznego silosu na mąkę 

– 53 m3. W przedmiotowej hali zakładu ma być prowadzony proces przetwórstwa, 

konfekcjonowania, pakowania i magazynowania. W części produkcyjnej hali ma być 

prowadzona produkcja karmy dla zwierząt domowych psów i kotów w puszkach i saszetkach. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych, bytowych i porządkowych ma 

być realizowane z miejskiej sieci wodociągowej. Na terenie przedsięwzięcia mają powstawać 

ścieki bytowe i technologiczne, które mają być kierowane do sieci miejskiej. Ścieki 

technologiczne przed skierowaniem do sieci miejskiej mają być poddane podczyszczaniu  

w oczyszczalni na terenie zakładu. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego 

przedsięwzięcia mają być podczyszczane w osadnikach oraz w separatorze substancji 

ropopochodnych i odprowadzane za pomocą wpustów deszczowych do szczelnego zbiornika 

na wody opadowe. 

Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią: 

- od strony północnej – zakład SuperDrob S.A., hurtownia spedycyjna oraz inne zakłady 

przemysłowe i usługowe, 

- od strony wschodniej zakładu - tereny zielone porośnięte roślinnością niską oraz krzewami 

należące do zakładu SuperDrob S.A., dalej tory kolejowe i tereny pracowniczych ogródków 

działkowych, 

- od strony zachodniej – zakłady przemysłowe, usługowe i hurtownie, 

- od strony południowej – zakłady przemysłowe i usługowe, składy materiałów budowanych 

oraz tory kolejowe.  

 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia mają powstawać odpady wynikające z procesów 

produkcyjnych, prac porządkowych, funkcjonowania części socjalnej oraz biurowej. 

Magazynowanie odpadów ma odbywać się w sposób selektywny i w zależności od 

charakterystyki odpadów mają być one magazynowane wewnątrz budynku w wyznaczonym 

miejscu lub na zewnątrz w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych na 

utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne 

uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. 

 Według zawartych w raporcie informacji, źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego mają być: praca kotłów i nagrzewnic gazowych, ruch samochodów 

spalinowych i incydentalne spawanie. Przewidywane imisje skumulowane występujące  

w obrębie planowanego zakładu i sąsiedniego zakładu nie spowodują przekroczenia wartości 
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dopuszczanych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz wartości odniesienia poza 

analizowanym obszarem.  

 Źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia mają być: ruch pojazdów, praca urządzeń 

stacjonarnych: urządzenia wentylacji mechanicznej, chłodnice, skraplacze oraz obiekty 

kubaturowe. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie 

będzie przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania 

akustycznego. Tereny podlegające ochronie akustycznej tj.: strefa ochronna „A” uzdrowiska, 

tereny  szpitali poza miastem, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali  

w miastach, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy 

zagrodowej, rekreacyjno – wypoczynkowe, mieszkaniowo-usługowe, strefy śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców znajdują się w odległości powyżej 100 m od terenu 

przedsięwzięcia. 

 Zgodnie z przeprowadzonymi analizami oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

autorzy raportu stwierdzili że „Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z założeniami 

przedstawionymi do analizy w niniejszym raporcie jak również zgodnie z szeroko pojętymi 

unormowaniami prawnymi nie będzie oddziaływała, w szczególności znacząco, na 

poszczególne elementy środowiska w szczególności na: ludzi, w tym zdrowie i warunki życia 

ludzi, dobra materialne, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony 

przyrody, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, zabytki, klimat ani 

krajobraz, wynikających zarówno z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 

środowiska jak i z przewidywanych emisji, na poszczególne komponenty środowisk, 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.  Mając na uwadze powyższe 

nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych, ani konfliktów społecznych.” 

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 

przedstawiony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w raporcie opisano 

zagadnienia wyszczególnione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2373), w tym rodzaj, cechy  

i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego 

zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.  

Stąd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zajął stanowisko jak  

w sentencji niniejszej opinii. 

 
p.o. Zastępca Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie  

Aneta Grabek 
(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym) 

Otrzymuje: 

Egz. nr 1 – Adresat, wersja elektroniczna 

Egz. nr 2 - aa. 
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