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WPROWADZENIE 

Niniejszy aneks powstał w odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

25.06.2021 r. znak OŚ-OD-I.6220.156.2020 dotyczące „przedsięwzięcia: Budowa zakładu 

produkcji karmy mokrej dla zwierząt towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów Drobiarsko-Mięsnych 

SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie” w niniejszym Aneksie przedstawiono 

uzupełnienia o zagadnienia wskazane w ww. piśmie. 

1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania. 

Inwestycja będzie realizowana w zakresie:  

 Hala produkcyjno- magazynowa z częścią socjalno- biurową, 

 Tereny utwardzone (wjazd, drogi, chodniki, miejsca parkingowe, place manewrowe), 

 Tereny zielone, 

 Infrastruktura towarzysząca: 

 Kontenery zewnętrze 4 szt. o pojemności ok. 10 m³: 3 szt. (metal, papier, folia), 1 szt. na 

odpady z procesu oczyszczania ścieków. 

 Zewnętrzny silos na mąkę – 53 m³. 

Przewidywana zdolność produkcyjna planowanego zakładu, to około 83 520 Mg karmy 

w roku, pakowanej w puszki i saszetki.  

Powierzchnia całego terenu (działki) wynosi 9,9746 ha.  

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod analizowane przedsięwzięcie wynosi 32 612 m².  

Bilans powierzchni terenu przedstawia się następująco: 

 zabudowa ok. 12 000 m2, 

 tereny utwardzone pod drogi, chodniki, parkingi i place manewrowe 11 782 m2 

 powierzchnia biologiczna 8 830 m2. 

Dojazd na teren analizowanego przedsięwzięcia będzie realizowany dwoma wjazdami 

zlokalizowanymi od strony północnej od ul. Zimnej. 

Projektowany obiekt przeznaczony będzie do produkcji karmy dla zwierząt 

towarzyszących (pies i kot) i magazynowania do czasu wydania klientowi zewnętrznemu. 

Projektowany budynek to hala produkcyjna o wysokości około 12 m wraz 

z dwukondygnacyjnym budynkiem socjalno – biurowym. 
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Hala zostanie podzielona ścianami na części: 

– produkcyjną z dwoma liniami produkcyjnymi, o powierzchni około 4590 m², 

– pomieszczenia magazynowe obejmujące chłodnię, magazyny surowców, opakowań, 

magazyn wyrobów gotowych, pomieszczenie spedycyjne, magazyn chemicznych 

środków myjących będą posiadały powierzchnię około 5695 m2, 

– mrożnia, chłodnia oraz rampa ze śluzą przyjęcia będą wyposażone (w części 

chłodniczej) w agregaty chłodnicze używające czynnik chłodniczy (dwutlenek węgla 

oraz glikol propylenowy) w cyklu zamkniętym-szczelnym oraz systemy regałowo – 

magazynowe, 

– łącznik - ciągi komunikacyjne wraz ze śluzami higienicznymi. 

Standard wykonania pomieszczeń produkcyjnych i magazynów 

Ściany i sufit hali produkcji, rampy przyjęcia surowca, magazynów chłodni, mrożni, 

myjni, magazynu surowców sypkich, magazynu puszek, magazynu opakowań, korytarzy 

komunikacyjnych przy produkcji w projektowanym budynku wykończone będą płytą 

warstwową typu PIR w wykonaniu higienicznym, co umożliwi zmywanie ścian i sufitów, 

i zachowanie ich w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. 

Zaprojektowano wyoblenia styków ścian z posadzką ułatwiające utrzymanie czystości 

posadzki. 

Posadzka w obiekcie wykonana będzie z betonu przemysłowego, zatarta na gładko, 

utwardzona powierzchniowo, nienasiąkliwa. Zostanie zapewniona zmywalność posadzki 

i odporność na chemiczne środki myjące. 

Zaplecze socjalne 

W szatniach pracowniczych podzielonych na część brudną i czystą zapewnione będą 

szafki z oddzielną częścią na odzież prywatną i na odzież roboczą. Do szatni przylegają węzły 

sanitarno- higieniczne. Wszystkie pomieszczenia socjalne i higieniczne zostaną wykończone 

w zakresie posadzek i ścian w glazurę/terakotę. 

Przed częścią produkcyjną projektuje się śluzę, w której będą zainstalowane urządzenia 

do dezynfekcji obuwia oraz rąk przed wejściem do strefy produkcji. Urządzenia wymuszają 

dezynfekcję w przypadku jej braku urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy a bramka nie 

pozwala na przejście. Płyn w niecce dezynfekcyjnej będzie uzupełniany automatycznie. 

W śluzie będzie znajdowała się umywalka i dozownik środka dezynfekcyjnego do rąk. 

Jadalnia będzie wyposażona w urządzenia podręczne, umożliwiające podgrzanie posiłku 

i wody oraz przechowywania żywności.  
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Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

Roboty ziemne prowadzone powinny być zgodnie z wytycznymi branżowymi 

i z zachowaniem zasad BHP. Za prawidłowość realizacji przedsięwzięcia będą odpowiedzialni 

kierownicy robót oraz kierownik budowy. Przy wykonawstwie powinni być zatrudnieni 

przeszkoleni pracownicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 

w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.). 

Instruktaż personelu powinien określać rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania 

im oraz dotyczyć przede wszystkim: 

– obsługi maszyn roboczych nieposiadających urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

– prowadzenia napraw i konserwacji maszyn podczas ich pracy, 

– zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn przy prowadzeniu 

wykopów, 

– prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w sąsiedztwie istniejącej 

infrastruktury technicznej. 

Prace należy prowadzić z wykorzystaniem sprzętu w pełni sprawnego technicznie, 

co zapobiegnie wystąpieniu niekontrolowanych emisji. Ponadto do przewożenia materiałów 

należy stosować pojazdy o optymalnej ładowności, a materiały sypkie przewozić w sposób 

zapobiegający przed rozwiewaniem np. z zastosowaniem np. opończy. 

W fazie eksploatacji w zakładzie będzie prowadzona stała konserwacja urządzeń oraz 

bieżące naprawy. Warunkiem użytkowania terenu jest przestrzeganie przepisów BHP.  

2 Należy przedstawić powierzchnie/ pojemności wszystkich obiektów/ magazynów/ 
silosów/ zbiorników/ parkingów/ placów manewrowych/ chodników wchodzących 
w skład przedmiotowej inwestycji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z § 3 ust. 1: 

– pkt. 54), lit. b) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione 
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w lit. a. - Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji - „powierzchnia terenu 

zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do 

przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia” będzie 

wynosiła 3,2612 ha. 

– pkt. 58), lit. b) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na 

potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których 

mowa w pkt. 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, 

będzie wynosiła 11 782 m², 

– pkt. 80) instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, 

które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone 

w rozporządzeniu 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. poz. 1311) - w zakładzie planowana jest instalacja do 

podczyszczania ścieków przemysłowych, 

– pkt. 93) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów 

pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności 

produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok – planowana produkcja w zakładzie to 

83 520 ton na rok, 

– pkt. 99) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów 

zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok – planowane 

instalacje do pakowania, puszkowania w zakładzie miały będą zdolność produkcyjną 

83 520 ton na rok. 

Powierzchnie: 

Parkingi osobowe – 890 m² 

Parkingi TIR – 798 m², 

Stanowiska przy dokach – 532 m², 

Place manewrowe i inne drogi – 9 010 m², 

Chodniki – 552 m², 

SUMA – 11 782 m². 
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Pojemności: 

 Zbiorniki na odpady 5 szt. po 1100 l każdy. 

 Kontenery zewnętrze 4 szt. o pojemności ok. 10 m³: 3 szt. (metal, papier, folia), 1 szt. 

na odpady z procesu oczyszczania ścieków. 

 Zbiorniki produkcji „sosu” 4 szt. po 2000 l, 

 Zbiornik na wodę do sosów 12 m³, 

 Zbiornik na wodę ciepłą 5 m³, 

 Zbiorniki na wodę z autoklawów 4 szt. o pojemności 15 m³ każdy oraz 1 szt. 

o pojemności 10 m³, 

 Zewnętrzny silos na mąkę – 53 m³, 

 Zbiornik Odzysku CO2 - 2 szt. każda po 5 m³, 

 Zbiorniki glikolu – zbiorniki na glikol ciepły i zimny zlokalizowane są w maszynowni 

chłodu pojemości 5 m³ oraz 2 m³. 

3 Należy przedstawić szczegółową charakterystykę ciągu technologicznego będącym 
ciągiem przyczynowo – skutkowym prowadzonego procesu produkcyjnego karmy dla 
zwierząt oraz produkcji sosu podawanego do puszek i saszetek wraz z uwzględnieniem 
wszystkich elementów instalacji (jaką funkcję w procesie produkcyjnym będą pełniły 
poszczególne elementy instalacji), parametrów w jakich prowadzony będzie proces 
produkcyjny wraz z uwzględnieniem wszystkich planowanych do zastosowania 
składników/preparatów na poszczególnych etapach produkcyjnych wraz 
z uwzględnieniem ich funkcji w procesie technologicznym itp. Przedstawiając opis 
technologiczny należy określić metodę obróbki produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego kierowanych do przetwarzania na terenie zakładu w oparciu o załącznik IV 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 
97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 
weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy oraz sekcja 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego). 
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Opis procesu technologicznego 

Wstępne przygotowanie produktu 

W zależności od receptury proces produkcyjny rozpoczyna się od pobrania surowca 

z mroźni bądź chłodni na strefę produkcji, czyli do pomieszczenia farszowni. 

Produkcja prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w recepturze produktu 

określającymi szczegóły procesu technologicznego objęte tajemnicą handlową. 

Pobrane surowce pochodzenia zwierzęcego będą naważene, następnie rozdrabniane 

(w urządzeniu „wilk”) zgodnie z recepturą. 

Po rozdrobnieniu surowiec przekazywany będzie transporterami do mieszałki, w której 

następuje wymieszanie i ujednolicanie rozdrobnionego surowca z dodatkami zbożowymi 

(mąką) oraz innymi dodatkami i premix-ami witaminowo- mineralnymi wynikającymi 

z receptury produktu. Produkty sypkie naważane będą w magazynie materiałów sypkich do 

pojemników lub cymbrów. 

Po dokładnym wymieszaniu surowców pochodzenia zwierzęcego wraz z dodatkami oraz 

wodą, dalszy proces polega na homogenizacji w kutrze przelotowym. 

W kutrze następuje oddzielenie zanieczyszczeń metalicznych, które mogę wystąpić 

w masie.  

W wyniku procesu homogenizacji powstaje jednolita homogenna masa, która 

w układzie zamkniętym przekierowywana jest do parzenia. 

Produkcja wyrobów w puszkach 

Farsz z urządzeń rozdrabniających, transportowany jest w instalacji rurowej przy użyciu 

pomp do farszu do tunelu parowego. Po sformowaniu we wstęgę w tunelu parowym 

odbywa się obróbka termiczna farszu w temperaturze 98°C przez ok. 3 minuty, podczas 

których musi dojść do jednolitego zaparzenia się surowca w całej objętości. 

Niedopuszczalny jest surowiec surowy wewnątrz wstęgi. Podczas procesu parzenia 

należy kontrolować temperaturę wewnątrz tunelu oraz poprawność zaparzenia wstęgi 

w całej objętości. 

Farsz po obróbce w tunelu parowym będzie schładzany w tunelu chłodzącym do 

temperatury wewnątrz wstęgi ok 45°C, a następnie wstęga po wychłodzeniu do zadanej 

temperatury podlega cięciu na kęsy za pomocą modułu tnącego zamontowanego w tunelu 

chłodzącym. Po wypełnieniu puszki kawałkiem następuje nalewanie „sosu” w zalewarce 

puszek. 
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Przygotowanie sosu/galarety do puszek 

„Sos” pod produkcję kawałka w puszce przygotowywany będzie w zbiornikach 

grzewczych 4 szt. po 2000 l, do których doprowadzona może być woda podgrzana 

o temperaturze ok. 50°C lub zimna a następnie podgrzana do temperatury ok 50°C. 

Produkty sypkie przeznaczone do produkcji sosu lub galarety naważane będą 

w pomieszczeniu magazynu materiałów sypkich. 

Produkty sypkie można podawać do zbiornika grzewczego w chwili, kiedy całe ramię 

mieszadła zostanie osłonięte wodą, podawanie produktów sypkich odbywa się stopniowo 

obserwując stopień rozpuszczenia składników w wodzie podczas dozowania produktów 

sypkich do wody. Po równomiernym wymieszaniu składników z wodą, o czym świadczy brak 

grudek w całej objętości zbiornika sos może zostać przekazany do zalewarki puszek. 

Sposób podawania sosu do zalewarki puszek odbywał się będzie w układzie zamkniętym 

przy udziale pomp i rur ze stali nierdzewnej. 

Napełnianie puszek 

Napełnione puszki zarówno kawałkiem jak i sosem zamykane będą w zamykarce puszek 

następnie puszki będą myte, osuszane i nanoszony jest druk identyfikujący wyrób.  

Opakowania metalowe podlegać będą kontroli w zakresie poprawności zamknięcia 

wieczka z puszką.  

Kontrole poprawności pracy urządzenia dozującego odbywają się przed rozpoczęciem 

procesu produkcji, przy zmianie receptury, po regulacji lub naprawie urządzenia 

napełniającego. 

Sterylizacja produktu w puszkach 

Puszki wypełnione produktem, zamknięte, oznakowane i umyte za pomocą zespołu 

transporterów dostarczane będą do stanowiska załadunku koszy, gdzie przy udziale robota 

załadowywane będą do koszy autoklawów, w których odbywać się będzie sterylizacja 

produktów. 

Proces sterylizacji dla produktu w puszce podzielony jest na 3 etapy:  

– dojście wody w autoklawie do temperatury 124°C, 

– sterylizacja produktu przez 40-70 minut w zależności od wielkości puszki,  

– chłodzenie produktu do osiągnięcia wewnątrz temperatury 40°C. 

Po zakończeniu procesu sterylizacji, wychłodzeniu autoklawu, produkty w koszach, 

zostaną skierowane do rozładunku, osuszania, następnie puszki przechodzą przez wagę 
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dynamiczną, która automatycznie eliminuje puszki o niewłaściwej wadze, następnie puszki 

kierowana będą na urządzenia do etykietowania. Przed procesem etykietowania z każdego 

autoklawu pobierane będą puszki do próby termostatowej. 

Pakowanie w opakowania zbiorcze puszek 

Puszki po oklejeniu etykietami kierowane będą do maszyny pakującej puszki 

w opakowania zbiorcze.  

Urządzenie formuje produkty na tackach papierowych, samej folii lub tackach wraz 

z folią, następnie pakiety z puszkami będą etykietowane, a następnie paletowane na 

paletach drewnianych za pomocą robota. 

Po skompletowaniu palety, systemem transporterów paleta wprowadzana jest do 

owijarki automatycznej. Po ofoliowaniu palety na paletach umieszczane będą etykiety 

paletowe. Etykieta paletowa zawiera niezbędne dane w zakresie identyfikowalności partii 

produkcyjnej, dodatkowo system skanowania i kontroli kodów kreskowych weryfikuje 

czytelność nadrukowanego kodu kreskowego. 

System transporterów przekierowuje paletę do magazynu wyrobów gotowych. 

Produkcja wyrobów w saszetkach 

Farsz z urządzeń rozdrabniających, transportowany będzie w instalacji rurowej przy 

użyciu pomp do farszu na urządzenie do obróbki termicznej (parzenia) – Powerheater, gdzie 

w temperaturze 89°C przez ok 2 minuty, podczas których musi dojść do jednolitego 

zaparzenia się surowca w całej objętości. Podczas procesu parzenia należy kontrolować 

temperaturę oraz poprawność zaparzenia wstęgi w całej objętości. Po obróbce w tunelu 

parowym będzie cięty na kawałki w urządzeniu tnącym wielkość kawałka jest określona 

w specyfikacji produktu i jest uzależniona od oczekiwań klientów. 

Po pocięciu na zadaną wielkość, kawałki mięsne są schładzane w tunelu chłodzącym do 

temperatury wewnątrz wstęgi ok 40°C.  

Przygotowanie sosu/galarety do saszetek 

„Sos” pod produkcję wyrobów w saszetce przygotowany będzie w zbiorniku grzewczym 

1 szt. 600 l, analogicznie jak dla sosu do puszek. 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie – Aneks nr 1 
 

 

10 

Napełnianie saszetek 

Po naważeniu produktu do saszetki nastąpi napełnianie saszetek produktem za pomocą 

urządzenia pakującego, a następnie w tym samym urządzeniu pakującym następuje 

nalewanie „sosu”.  Urządzenie pakujące zamyka saszetki za pomocą dwóch niezależnych 

głowic. Na zamkniętej saszetce drukarka nastrzykowa drukuje numer partii produkcyjnej. 

Saszetki podlegają kontroli pod kątem poprawności zamknięcia i pracy maszyny 

pakującej na rozpoczęciu zmiany produkcyjnej oraz po każdej regulacji/ naprawie. Na etapie 

napełniania poza kontrolą poprawności pracy pakowaczki kontrolowana jest waga 

opakowania z produktem za pomocą wagi kontrolnej. 

Sterylizacja produktu w saszetce 

Produkty w saszetkach do koszy do aktoklawów pakowane będą ręcznie. 

Proces sterylizacji dla produktu w saszetce podzielony jest dna 3 etapy:  

– dojście wody w autoklawie do temperatury 122°C, 

– sterylizacja produktu przez 25-35 minut,  

– chłodzenie produktu do osiągnięcia wewnątrz temperatury 40°C. 

Po zakończeniu procesu sterylizacji, wychłodzeniu przestrzeni roboczej autoklawu 

w której znajdują się produkty w koszach zostają one wyprowadzone na zewnątrz urządzenia 

i przetransportowane do stanowiska odbioru koszy. Kosze ręcznie odbierane będą z punktu 

rozładunkowego i ręcznie kierowane do strefy pakowania w opakowania zbiorcze. 

Z każdego autoklawu pobierane są saszetki do próby termostatowej (min. 2 sztuk 

saszetki z każdego autoklawu).  

Pakowanie w opakowania zbiorcze saszetek 

Saszetka po wytarciu z nadmiaru wilgoci pakowana będzie ręcznie do opakowań 

zbiorczych typu karton. Stosowane będą też opakowanie pośrednie typu flowpack przed 

zapakowaniem w karton. Po zapakowaniu saszetek w opakowanie zbiorcze, kartony będą 

oklejane etykietami zbiorczymi zawierającymi niezbędne dane pozwalające do 

zidentyfikowanie produktu. 

Po skompletowaniu palety, systemem transporterów paleta wprowadzana będzie do 

owijarki automatycznej. Po dokładnym ofoliowaniu palety na palecie umieszczane będą 

etykiety paletowe.  
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Etykieta paletowa zawiera niezbędne dane zapewniające identyfikowalność partii 

produkcyjnej, dodatkowo system skanowania i kontroli kodów kreskowych weryfikuje 

czytelność nadrukowanego kodu kreskowego. 

System transporterów będzie przekierowywał paletę do magazynu wyrobów gotowych. 

Składowanie i załadunek wyrobów gotowych 

Palety z wyrobami gotowymi są przejmowane przez operatora wózka/ magazyniera 

który umieszcza je w odpowiednim miejscu na regale magazynowym.  

Proces przyjmowania palet na magazyn odbywa się za pomocą skanera. Skaner 

odpowiada za sczytanie niezbędnych danych w zakresie partii towaru/rodzaju towaru itp. 

informacji niezbędnych do identyfikacji towaru. Informacje trafiają do wewnętrznego 

systemu magazynowego. Dodatkowo w magazynie będzie zainstalowany system WMS 

pozwalający na przyszłościową lokalizację miejsca ustawienia na regałach każdej partii 

produkcyjnej. 

Wykorzystywane maszyny i urządzenia w zakładzie: 

Magazyn sypkich: 

– Waga – 3 szt., silos do mąki pszennej+ system dozowania mąki pszennej- 1 szt. 

Magazyn puszek: 

– Automatyczny układ depaletyzacji pustej puszki – 1 szt. 

Myjka cymbrów: 

– Automatyczna myjka do palboxów i cymbrów – 1 szt. i myjka do pojemników E2 – 1 szt. 

Przygotowanie farszu:  

– Waga najazdowa – 1 szt., 

– Urządzenie do rozdrabniania mięsa o nazwie „Wilk” – 1 szt. 

– Podnośnik : słupowy 1T – 1 szt., bloków mrożonych 1 szt., do cymbrów – 1 szt. 

– przenośnik taśmowy pracujący prawo – lewo – 1 szt. 

– Mieszałka 1900 L – 2 szt. 

– Kuter przelotowy – 2 szt., 

– Podest obsługowy - 2 szt. 

Karma w puszcze: 

– Tunel parowy – 2 szt., 

– Tunel chłodzący – 2 szt., 

– Układ tnący – 2 szt.  

– Napełniarka puszek – 2 szt. 
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– Zalewarka puszek do hermetycznego zamknięcia opakowań – 2szt. 

– Zbiornik grzewczy do sosu/galarety 2000 L – 4 szt. 

– Zamykarka do puszek - 4 szt. 

– Drukarka do puszki - 4 szt. 

– Myjka puszek - 4 szt. 

– Transporter - automatyzacja - 2 szt. 

Karma w saszetce: 

– Powrheater urządzenie do parzenia – 1 szt., 

– Układ tnący – 1 szt.  

– Tunel chłodniczy do powerheatera (bez went.) – 1 szt. 

– Podajnik wibracyjny z buforem – 1 szt. 

– Transporter typu Z – 1 szt. 

– Naważarka – 1 szt. 

– Pakowaczka - 1 szt. 

– Podest obsługowy - 1 szt. 

– Zbiornik grzewczy sosu/galarety 600 L - 1 szt. 

– Drukarka dla saszetki - 1 szt. 

– Urządzenie do badania szczelności saszetki - 1 szt. 

Sterylizacja i przygotowanie do magazynowania i dystrybucji: 

– Wózek Shuttle podwójne – automatyzacja - 2 szt. 

– Robot do załadunku/ rozładunku– automatyzacja - 1 szt. 

– Magazynek koszy do autoklawu – 8 szt., 

– Stół buforowy do załadunku - automatyzacja - 2 szt. 

– Stół buforowy do rozładunku - automatyzacja - 2 szt. 

– Autoklawy (6 koszy) - 12 szt. 

– Suszarka puszek - automatyzacja - 2 szt. 

– Przenośnik puszek - 2szt . 

– Urządzenie do badania szczelności puszki – waga dynamiczna- 2 szt. 

– Etykieciarka - automatyzacja - 2 szt. 

– Maszyna pakująca w folię lub tackę - 2 szt. 

– Etykieciarka pakietów - 2 szt. 

– Przenośnik pakietów - 2 szt., 

– Robot do paletyzacji – 2 szt., 

– Wózek Shuttle - paletyzacja - 1 szt. 

– Owijarka palet folią stretch - automatyzacja - 1 szt. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie – Aneks nr 1 
 

 

13 

– Etykieciarka palet – 1 szt., 

– Stół roboczy do pakowania – bez zasilania - 4 szt. 

– Maszyna pakująca flowpack – 1 szt., 

– Drukarka do drukowania na flowpack`u -1 szt. 

– Zbiornik do odzysku i schładzania wody z autoklawu – cały układ -1 kpl. 

RAMPA SUROWCE 

– Wagi na przyjęciu oraz WGM - 1 szt. 

KOTŁOWNIA 

– 2 kotły gazowe parowe o mocy po 2600 kW każdy, służące na cele technologiczne oraz 

grzewcze w zakładzie 

4 Należy przedstawić bilans wodno-ściekowy zawierający m.in. wymagane ilości 
zapotrzebowania na wodę na cele socjalne, technologiczne i porządkowe oraz 
przewidywane ilości ścieków z wyszczególnieniem z jakich procesów technologicznych 
będą pochodziły ścieki.  

Zapotrzebowanie na wodę dla przedsięwzięcia określono na podstawie danych 

od wnioskodawcy oraz projektanta łącznie na cele technologiczne - produkcyjne oraz bytowe 

na ok. 460 m³/d, z czego ok. 300 m³/d stanowi woda bezpowrotnie zużyta (skraplacze 

wyparne, zamknięta w produkcie), natomiast ok. 160 m³/d stanowi woda generująca ścieki. 

Planowana ilość ścieków to max 160 m³ na dobę, z czego 5 m³ powstaje ścieków 

socjalno-bytowych, 20 m³ na dobę z mycia zakładu. Ok. 135 m³ pochodzi z technologii 

produkcji tj. z maszyn i urządzeń opisanych w technologii (przyjęcie surowca do zakładu + 

przygotowanie surowca do produkcji + napełnianie półproduktu + sterylizacja) + mycie 

pojemników, palboxów, cymbrów na potrzeby produkcji). 

5 Określić ilość wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji 
z uwzględnieniem powierzchni utwardzonej. 

Ilość powstających wód opadowych na terenie przedsięwzięcia obliczono wg wzoru dla 

małych zlewni (do 200 ha) Q =  × q × A, gdzie:  

 – współczynnik spływu: 0,9 dla zabudowy oraz  = 0,8 dla powierzchni utwardzonych, 

q – natężenie deszczu miarodajnego q = 15 l/s∙ha, 

A – powierzchnia [ha], zabudowa - 12000 m², powierzchnia utwardzona – 11782 m² 

Obliczony na tej postawie spływ wód opadowych wyniesie ok. 31,05 l/s, tj. dla czasu 

trwania deszczu miarodajnego 15 min wyniesie ok. 27,94 m³. 
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6 Należy określić rodzaje terenów i obiektów chronionych przed hałasem zgodnie z treścią 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), a znajdujących się w zasięgu 
oddziaływania przedsięwzięcia. Proszę o określenie odległości planowanej inwestycji od 
terenów chronionych przed hałasem. 

W promieniu 100 m od przedsięwzięcia – w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie 

występują tereny ani obiekty chronione przed hałasem zgodnie z treścią rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się tereny podlegające zapisom mpzp 

określone jako: aktywność gospodarczej stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 

południowo – zachodniej, zachodniej i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie 

sąsiedztwo od strony wschodniej i południowo wschodniej (w tym tereny pracowniczych 

ogrodów działkowych (R4) położone za torami kolejowymi w odległości ok. 68 m na wschód). 

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. 

Najbliższym terenem chronionym akustycznie jest teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oddalony o ok. 350 m na południe (za ul. Mełgiewską). 

Na potrzeby analizy w Raporcie uwzględniono tereny pracowniczych ogrodów 

działkowych (zabudowane wyłącznie altanami) jako potencjalne - tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 

7 Należy przedstawić w formie graficznej, w sposób czytelny, zagadnienia dotyczące 
oddziaływania akustycznego z uwzględnieniem: źródeł hałasu, granic terenów 
chronionych akustycznie, rozkładu poziomów hałasu oddzielnie dla pory dziennej i pory 
nocnej.  

Oddziaływania akustyczne w formie graficznej z uwzględnieniem: źródeł hałasu, granic 

terenów chronionych akustycznie, rozkładu poziomów hałasu dla pory dziennej przedstawia 

załącznik nr 1.1, dla pory nocnej załącznik nr 1.2. 
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8 Omówienie powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia, w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. W raporcie są rozbieżności 
w tym zakresie. 

W analizie oddziaływań uwzględniono zakład SuperDrob S.A. w zakresie w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania. 

Przedmiotowy Zakład nie będzie powiązany z innymi przedsięwzięciami. Surowcem do 

produkcji karmy będą drobiowe produkty uboczne oraz innych gatunków zwierząt 

zaliczanych do kat. 3 w myśl Rozporządzenia 1069/2009 oraz surowiec rybny kat 3.  

Surowce zwierzęce będą pochodziły z zakładów przetwórczych zarejestrowanych 

i dopuszczonych przez Inspekcję weterynaryjną z nadanymi numerami weterynaryjnymi.  

Poza produktami odzwierzęcymi do produkcji będę wykorzystywane produkty zbożowe 

w postaci mąki, dodatki smakowo-zapachowe, substancje mineralne, substancje 

zagęszczające oraz premix-y witaminowe i mineralne. 

W celu określenia możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych z planowanym 

przedsięwzięciem w obliczeniach uwzględniono istniejący Zakład SuperDrob S.A. Na potrzeby 

analizy założono sytuację najbardziej niekorzystną uwzględniając jednoczesne działanie obu 

zakładów oraz możliwe oddziaływania skumulowane. 

Przewidywane imisje skumulowane występujące w obrębie planowanego Zakładu 

i sąsiedniego Zakładu nie spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi i roślin oraz wartości odniesienia poza analizowanym obszarem. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1.1 Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu pora odniesienia dnia - tożsame 

wartości poziomu dźwięku w punktach obserwacyjnych zarówno dla wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego. 

1.2 Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu pora odniesienia nocy - tożsame 

wartości poziomu dźwięku w punktach obserwacyjnych zarówno dla wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego. 

 


