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WPROWADZENIE 

Niniejszy aneks powstał w odpowiedzi na pisma Urzędu Miasta Lublin odnoszące się 

do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.09.2021 r. znak 

WOOŚ.4221.42.2021.GN.2 oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 15.09.2021 r. znak NZ.9022.6.6.2021.WW 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. pismach. 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
 

1 Należy przedstawić informacje dotyczące usytuowania przedmiotowej inwestycji 
względem terenów sąsiednich (obiekty, zakłady, magazyny itp). W przedłożonym 
raporcie wskazano jedynie otoczenie terenu względem przeznaczenia terenu 
wynikającego z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Informacje te są zbyt ogólne.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane zostało na obrzeżach miasta. Ponad 

to sąsiedztwo przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią zabudowania przemysłowo-

usługowe. 

W obrębie przedmiotowego zakładu nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 350 m na południe. 

W sąsiedztwie przedsięwzięcia brak jest również szpitali i domów opieki. 

Od strony wschodniej Zakładu znajdują się tereny zielone porośnięte roślinnością niską 

oraz krzewami należące do zakładu SuperDrob S.A., dalej tory kolejowe i tereny 

pracowniczych ogródków działkowych. 

Od strony południowej znajdują się zakłady przemysłowe i usługowe, składy materiałów 

budowlanych oraz tory kolejowe. 

Od strony zachodniej znajdują się zakłady przemysłowe, usługowe i hurtownie, takie jak 

producent mebli, wulkanizacja, mechanik samochodowy, skup złomu, hurtownia sprzętu 

elektrycznego. 
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Od strony północnej za sąsiednim zakładem SuperDrob S.A. znajduje się hurtownia 

spedycyjna oraz inne zakłady przemysłowe i usługowe, takie jak np. firmy budowlane, sklepy 

motoryzacyjne, skład materiałów budowlanych. 

2 Należy przedstawić informacje o różnorodności biologicznej w rejonie przedmiotowej 
inwestycji. Informacje przedstawione na ten temat w raporcie są opracowane bardzo 
ogólnie. 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie pod względem przyrodniczym nie wyróżnia 

się niczym szczególnym na poziomie lokalnym ani regionalnym.  

Obecnie jest to obszar nie użytkowany. Pod względem botanicznym jest to teren 

bardzo ubogi. Teren został przygotowany do realizacji inwestycji. Występują tu pojedyncze 

siedliska przekształcone pochodzenia antropogenicznego. Podczas wizji lokalnej 

zaobserwowano sukcesję roślinności ruderalnej i inwazyjnej jest to zjawiskiem typowym dla 

terenów wyłączonych z użytkowania gospodarczego. W efekcie na omawianym terenie 

wykształciły się zbiorowiska roślinności pospolitej, nie mające większej wartości 

przyrodniczej oraz znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej różnorodności 

biologicznej. 

Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest siedlisk potencjalnie 

cennych faunistycznie, które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i różnorodnej 

fauny. 

Na obszarze planowanej Inwestycji nie stwierdzono występowania przedstawicieli 

gadów i płazów. Na omawianym obszarze nie występują zbiorniki wodne ani cieki, w związku 

z tym brak jest tu miejsc  potencjalnego rozrodu płazów.  

Nie przewiduje się istotnego wpływu planowanej Inwestycji na różnorodność 

biologiczną w obrębie terenu inwestycji i jego sąsiedztwie. 

3 Należy przedstawić dokładny opis krajobrazu, w którym przedmiotowe przedsięwzięcie 
będzie realizowane.  

Krajobraz wokół omawianego przedsięwzięcia nie posiada cech szczególnych dla 

krajobrazu kulturowego, jest to teren o przeznaczeniu typowo przemysłowym. 

Realizacja Inwestycji przyczyni się do podniesienia walorów krajobrazowych terenu 

poprzez budowę obiektów wraz z infrastrukturą w nowoczesnym rozwiązaniu 

architektonicznym i technologicznym. 
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4 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że wielkość produkcji na terenie Zakładu 
wynosić będzie 83 520 Mg/rok produktów w puszkach oraz saszetkach. Planowane 
zużycie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego to ilość 33 408 Mg/rok. Biorąc 
powyższe pod uwagę należy wskazać pozostałe surowce do produkcji karmy dla 
zwierząt, oraz jakie będzie roczne zużycie pozostałych surowców w skali roku (Mg/rok) 
(surowce roślinne oraz inne dodatki, o których mowa w części opisowej raportu). 

W produkcji wykorzystywane będą surowce: 

– pochodzenia zwierzęcego 32 - 45 %, 

– pochodzenia roślinnego 5 - 7,2 %, 

– woda 50 - 60 %.  

Zgodnie z obligującymi zakład przepisami prawa paszowymi producent pasz może 

wykorzystywać do produkcji materiały paszowe opisane i podane w Rozporządzeniu 68/2013 

określające możliwe kategorie materiałów paszowych wykorzystywanych do produkcji. 

W przypadku dodatków paszowych normują to przepisy Unijne i ich wykaz w zakresie 

dopuszczalnych dodatków paszowych Animal feed additives tj: 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/animal-feed_additives_eu-register_1831-

03.pdf 

Nic po za materiałami i dodatkami wymienionymi w powyższej dokumentacji producent 

pasz nie ma prawa wykorzystywać do produkcji.  

5 Należy wskazać (zidentyfikować) rodzaje produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego kategorii 3 kierowanych do produkcji karmy dla zwierząt w oparciu  
o rozporządzenie 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).  

Do produkcji karmy będą używane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

z kategorii III określone w rozporządzeniu 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: 

a) tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi lub, w przypadku zwierząt łownych, całe 

zabite zwierzęta lub ich części, które nadają się do spożycia przez ludzi zgodnie 
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z przepisami wspólnotowymi, lecz nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi z powodów 

handlowych; 

b) tusze i następujące części pochodzące albo ze zwierząt, które zostały poddane ubojowi 

w rzeźni i zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi 

w następstwie kontroli przedubojowej, albo całe zwierzęta i ich następujące części 

pochodzące ze zwierząt łownych zabitych z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 

zgodnie z przepisami wspólnotowymi: 

(i) tusze lub całe zwierzęta i ich części odrzucone jako nienadające się do spożycia przez ludzi 

zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz które nie wykazują żadnych objawów choroby 

przenoszonej na ludzi lub zwierzęta; 

(iii) skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i obrzynkami, rogi i stopy, łącznie z paliczkami oraz 

kośćmi nadgarstka i śródręcza, kośćmi stopy i śródstopia zwierząt innych niż przeżuwacze, 

wymagających badań na TSE 

i) zwierzęta wodne i części takich zwierząt, z wyjątkiem ssaków morskich, które nie 

wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta. 

6 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że puszki z zawartością o niewłaściwej wadze 
będą eliminowane. Należy przedstawić informacje dotyczące dalszego sposobu 
postępowania z wyeliminowanymi produktami. 

Puszki o niewłaściwej wadze nie będą traktowane jako odpad ponieważ nadwaga lub 

niedowaga produktu nie jest kwalifikowana do wad jakościowych ale handlowych. Produkty 

takie zostaną przez Zakład otworzone, wsad mięsny zostanie przekazany do ponownego 

wykorzystania do takiej samej receptury idącej na linii. 

Odpad będą stanowić opakowania z metali, które zostaną przekazane uprawnionej 

firmie.  
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7 W dokumentach nie wskazano metody 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. Biorąc powyższe pod uwagę, należy 
wskazać metodę obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kierowanych 
do przetwarzania w oparciu o ww. rozporządzenie.  
Ponadto należy określić wszystkie rodzaje składników planowanych do wykorzystania 
podczas produkcji karmy dla zwierząt: produktów w puszkach, produktów  
w saszetkach sosy/galarety, jaką funkcję pełnią w procesie technologicznym jak również 
wskazać parametry wymagane podczas przetwarzania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego określonych dla danej metody przetwarzania. Informacje 
przedstawione na ten temat są opracowane bardzo ogólnie oraz mało precyzyjnie np. 
w aneksie nr 1 do raportu przedstawiono informacje, że sterylizacja produktów 
ubocznych prowadzona będzie w autoklawach do temperatury 122 - 124°C, natomiast 
z ww. rozporządzenia wynika, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, 
w cząstkach o wielkości nieprzekraczającej 50 mm, muszą być podgrzewane do 
temperatury wewnątrz powyżej 133°C nieprzerwanie przez co najmniej 20 minut pod 
ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów (zakładając, że planowana do 
zastosowania metodą obróbki na terenie przedmiotowej inwestycji jest metodą 
przetwarzania 1 (sterylizacja ciśnieniowa)). Biorąc powyższe pod uwagę należy 
przedstawić stosowne wyjaśnienia we wskazanych powyżej kwestiach.  

Zapisy zawarte w Rozporządzeniu 1069 art. 3 ust 19 opisane są pod hasłem Definicja. 

Jak sama nazwa definicja wskazuje, iż jest to nie zalecenie ale ogólna definicja na czym 

polega proces sterylizacji ciśnieniowej.  

Zapisy zawarte w rozdziale II sekcja 4 ust. 4 który określa iż w przypadku produktów 

pochodzenia zwierzęcego kat 3 dopuszczalne są następujące metody przetwarzania od 1-5 

oraz 7. Produkcja w analizowanym zakładzie  przez Inspekcję weterynaryjna kwalifikowana 

jest pod metodę 7 a nie jak sugeruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pod metodę 1 

Wielkość rozdrobienia cząstek mięsnych surowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

wyniesie 5-8 mm (a nie 50 mm) (dodatkowo na II etapie procesu przed obróbką podlega 

homogenizacji). Wielkość 50 mm odnosi się do mięsa surowego nie przetworzonego tj nie 

poddanego obróbce termicznej.  
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Podane parametry obórki termicznej tj. sterylizacji mają spełniać dwa główne założenia: 

1. Mikrobiologiczne wyrobie gotowym tj. 

Clostridium perfringens nieobecne w 1 g produktów 

Salmonella: nieobecna w 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 

Enterobakterie: n=5, c=2; m=10; M=300 w 1 g 

2. Założenie Fizyczne tj min. wartość F0 3,1 Polska Norma dla produktów mięsnych 

sterylizowanych PN-A-82022:1998 Załącznik B. 

Zgodnie z obligującymi zakład przepisami prawa paszowymi producent pasz może 

wykorzystywać do produkcji materiały paszowe opisane i podane w Rozporządzeniu 68/2013 

określające możliwe kategorie materiałów paszowych wykorzystywanych do produkcji. 

W przypadku dodatków paszowych normują to przepisy Unijne i ich wykaz w zakresie 

dopuszczalnych dodatków paszowych Animal feed additives tj.: 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/animal-feed_additives_eu-register_1831-

03.pdf 

Nic po za materiałami i dodatkami wymienionymi w powyższej dokumentacji producent 

pasz nie ma prawa wykorzystywać do produkcji.  

8 Z informacji zawartych w raporcie (str. 19) wynika, że na terenie inwestycji znajdować 
się będzie linia do produkcji pasztetów. Należy wyjaśnić informacje w tym zakresie  
z uwagi na to, iż w pozostałych częściach raportu nie zostały uwzględnione tego typu 
informacje.  

Na terenie przedsięwzięcia nie będzie dodatkowej linii do produkcji pasztetów. 

9 Należy ocenić w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji  
i stosowanych technologii. 
W dokumentacji nie zostały przedstawione planowane działania adaptacyjne 
zapobiegające wystąpieniu oraz w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych tj. 
pożary, silne wiatry, susze, osuwiska ziemne, intensywne opady śniegu/deszczu, 
wyładowania atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur 
itp.). Nie przedstawiono również informacji na temat planowanych działań 
adaptacyjnych zapobiegające wystąpieniu oraz w przypadku wystąpienia katastrofy 
budowlanej. Należy uzupełnić te informacje. 

W zakładzie, rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa 
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budowlanego, a tym samym zapewni należyte rozwiązania - dla uzyskania właściwej 

odporności obiektu na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak: nawalne deszcze 

i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, susze, 

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. 

Przy prawidłowo zaprojektowanym i zrealizowanym przedsięwzięciu, a następnie 

prawidłowym użytkowaniu wszystkich elementów instalacji oraz przestrzeganiu zasad bhp 

ryzyko katastrofy budowlanej jest minimalne. Istniejąca konfiguracja terenu, budowa 

geologiczna oraz hydrografia terenu ograniczają realną możliwość wystąpienia powodzi bądź 

osuwisk.  

Brak jest zatem podstaw, aby planować na tym etapie jakiekolwiek działania 

adaptacyjne w przypadku ich wystąpienia.  

10 Należy przedstawić informacje w zakresie przewidywanego oddziaływania 
przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia poważnej awarii, a także jakie ryzyko dla 
środowiska wiąże się z możliwością wystąpienia awarii oraz omówić środki 
zapobiegające wystąpieniu awarii.  

W związku z funkcjonowaniem zakładu istnieje możliwość wystąpienia pożaru. 

W ramach działań adaptacyjnych cały zakład zostanie wyposażony w nowoczesny system 

przeciwpożarowy (automatyczny system tryskaczowy- nawodniony, z czujkami dymu 

i temperatury). 

Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę odbywało się będzie z przeciwpożarowego 

zbiornika, dzięki czemu wszelkie problemy z zapewnieniem wody w sytuacjach awaryjnych 

zostaną wyeliminowane. 

Dodatkowo zakład będzie zaopatrzony w oznakowanie ewakuacyjne i oświetlenie 

awaryjne. 

Działania adaptacyjne i łagodzące prowadzone w Zakładzie na rzecz zminimalizowania 

katastrof naturalnych to:  

– wprowadzenie nowych i nowoczesnych technologii produkcyjnych, 

– wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła i odzysku ciepła,  

– racjonalne gospodarowanie energią, 

– realizacja zbiornika retencyjnego. 
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11 Należy przedstawić informacje dotyczące zagrożenia/braku zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
w tym wynikającego z emisji. Informacje w tym zakresie należy przedstawić  
w szczególności dla etapu eksploatacji inwestycji w odniesieniu do zagrożenia dla 
zdrowia ludzi pracujących na terenie Zakładu. Przeprowadzając analizę należy 
uwzględnić rodzaje oraz ilości planowanych zastosowania substancji/preparatów, 
rodzaju prowadzonych czynności itp. Jakie zostaną zastosowane zabezpieczenia 
zapobiegające ewentualnemu wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzie. 

Oddziaływanie na ludzi na etapie eksploatacji inwestycji minimalizowane będzie 

poprzez szereg działań technicznych i organizacyjnych. Zakład został zaprojektowany zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami branżowymi z uwzględnieniem planowanej do 

wprowadzenia technologii. Wszystkie urządzenia zlokalizowane na terenie przedsięwzięcia 

obsługiwane będą przez przeszkolonych do ich obsługi pracowników. Wszyscy pracownicy 

przeszkoleni zostaną z zasad obowiązujących na stanowiskach pracy oraz działań 

w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt ochrony 

osobistej.  

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 

środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, że analizowany 

zakład spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych 

zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł, 

czyli z procesu spalania paliw w pojazdach parkujących na projektowanych miejscach 

parkingowych i poruszających się po drogach dojazdowych oraz emisja ze spalania gazu 

w celach energetycznych w kotłach i nagrzewnicach, nie spowoduje przekraczania 

standardów jakości powietrza określonych w: 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 t.j.). 

Z przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń wynika, że etap eksploatacji 

inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach otrzymanych z biura 

projektowego nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów 

chronionych akustycznie a tym samym budynków mieszkalnych w porze dnia jak i porze 

nocy. Zarówno w porze dnia jak i porze nocy dotrzymane będą na granicy terenów 

chronionych akustyczne (a tym samym przy budynkach mieszkalnych) wartości 
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dopuszczalne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

12 Należy szczegółowo omówić zakres monitoringu prowadzonego procesu 
technologicznego produkcji karmy dla zwierząt.  

Zakres monitoringu prowadzonego procesu technologicznego produkcji karmy dla 

zwierząt przedstawiono w załączniku nr 4 do Aneksu. 

13 Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247ze zm.), jeżeli planowane 
przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 
technikami o których mowa w Dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych 
dostępnych technik (BAT) dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego i produkcji napojów 
– Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola).  

OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT  

Systemy zarządzania środowiskowego 

BAT 1. Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy 

zapewniać opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego 

w sobie wszystkie następujące cechy i elementy: 

(i) zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa, w tym kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania 

środowiskowego, 

(ii) analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań 

zainteresowanych stron, określenie cech instalacji, które wiążą się z możliwym ryzykiem dla 

środowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak również mających zastosowanie wymogów prawnych 

dotyczących środowiska, 

(iii) opracowanie strategii ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę 

efektywności środowiskowej instalacji, 
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(iv) określenie celów i wskaźników efektywności w odniesieniu do znaczących aspektów 

środowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodności z mającymi zastosowanie wymogami 

prawnymi, 

(v) planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby 

działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe i uniknąć ryzyka 

środowiskowego, 

(vi) określenie struktur, ról i obowiązków w odniesieniu do aspektów i celów 

środowiskowych oraz zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich; 

(vii) zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca 

może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. poprzez przekazywanie 

informacji i szkolenia), 

(viii) komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, 

(ix) wspieranie zaangażowania pracowników w dobre praktyki zarządzania 

środowiskowego, 

(x) opracowanie i stosowanie podręcznika zarządzania oraz pisemnych procedur w celu 

kontroli działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, jak również odpowiednich 

zapisów, 

(xi) skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu, 

(xii) wdrożenie odpowiednich programów konserwacji, 

(xiii) protokoły gotowości i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, w tym 

zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu (na środowisko) sytuacji wyjątkowych lub 

ograniczanie ich negatywnych skutków, 

(xiv) w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej części, 

uwzględnienie jej oddziaływania na środowisko w trakcie użytkowania, co obejmuje budowę, 

konserwację, eksploatację i likwidację, 

(xv) program monitorowania i pomiarów, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi 

informacjami można zapoznać się w sprawozdaniu referencyjnym dotyczącym 

monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED, 

(xvi) regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej, 

(xvii) okresowe niezależne (o ile to możliwe) audyty wewnętrzne i okresowe niezależne 

audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej i ustalenia, czy system 
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zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy odpowiednio 

go wdrożono i utrzymywano, 

(xviii) ocenę przyczyn niezgodności, wdrażanie działań naprawczych w odpowiedzi na 

przypadki niezgodności, przegląd skuteczności działań naprawczych oraz ustalenie, czy 

podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić, 

(xix) okresowy przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez 

kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem jego stałej przydatności, prawidłowości 

i skuteczności, 

(xx) monitorowanie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik. 

BAT 1 zostanie spełniony. 

BAT 2. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami i ograniczyć emisje, 

w ramach BAT należy zawrzeć postanowienia dotyczące ustanowienia, utrzymywania 

i regularnego dokonywania przeglądu (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) 

wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych 

w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie 

określone poniżej elementy. 

I. Informacje na temat procesów produkcji żywności, napojów i mleka, w tym: 

a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji, 

b) opisy technik zintegrowanych oraz technik oczyszczania ścieków/gazów odlotowych 

w celu zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, w tym ich efektywność. 

II. Informacja o zużyciu i wykorzystaniu wody (np. schematy przepływu i bilanse masy 

wody) oraz określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków 

(zob. BAT 7). 

III. Informacje na temat ilości i cech charakterystycznych strumieni ścieków, takie jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz pH i temperatura, 

b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów 

(np. OWO lub ChZT, związki azotu, fosforu, chlorku, przewodność właściwa) oraz ich 

zmienność. 

IV. Informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych, takie 

jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury, 
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b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów 

(np.: pyłu, całkowitego LZO, CO, NOX, SOX) i ich zmienność, 

c) obecność innych substancji, które mogą mieć wpływ na układ oczyszczania gazów 

odlotowych lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, pary wodnej, pyłu). 

V. Informacje na temat zużycia i wykorzystania energii, ilości użytych surowców, a także 

ilości i cech charakterystycznych wytworzonych pozostałości oraz określenie działań na rzecz 

ciągłej poprawy w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami (zob. np.: BAT 6 i BAT 

10). 

VI. Określenie i wdrożenie odpowiedniej strategii monitorowania w celu zwiększenia 

efektywnego gospodarowania zasobami, z uwzględnieniem zużycia energii, wody 

i surowców. Monitorowanie może obejmować bezpośrednie pomiary, obliczenia lub zapisy 

z odpowiednią częstotliwością. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej 

odpowiednim poziomie (np. na poziomie procesu lub zespołu urządzeń/instalacji). 

BAT 2 zostanie spełniony 

Monitorowanie 

BAT 3. W przypadku odnośnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni 

ścieków (zob. BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu 

(w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach 

(np. na wlocie lub na wylocie z obróbki wstępnej, na wlocie do końcowego oczyszczania, 

w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację). 

BAT 3 będzie spełniony poprzez prowadzenie bieżącego monitoringu parametrów linii 

technologicznej oraz oczyszczania ścieków natychmiast eliminując wszelkie odstępstwa od 

norm produkcji oraz parametrów odprowadzanych ścieków. 

BAT 4. W ramach BAT należy monitorować emisje do wody co najmniej z podaną 

poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach 

BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 

zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. 

W przedmiotowym przypadku BAT 4 nie dotyczy - odbiornikiem ścieków będzie 

kanalizacja będąca własnością innego podmiotu (kanalizacja gminna), przedmiotowe ścieki 

nie będą odprowadzane do wód, chlorki nie zostały zidentyfikowane jako substancja istotna 

w strumieniu ścieków. 

 



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 2 
 

 

14 

Substancja/parametr Normy 
Minimalna częstotliwość 

monitorowania (1) 

Monitorowanie 

powiązane z 

Chemiczne zapotrzebowanie na 

tlen (ChZT) (2) (3) 
Brak dostępnej normy EN 

Raz dziennie (4) 

BAT 12 

Azot ogólny (TN) (2) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN 12260, EN ISO 11905-

1) 

 

Ogólny węgiel organiczny 

(OWO) (2) (3) 
EN 1484  

Fosfor ogólny (TP) (2) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN 

ISO 6878, EN ISO 15681-1 i -

2, ENISO 11885) 

 

Zawiesina ogólna (TSS) (2) EN 872  

Biochemiczne zapotrzebowanie 

na tlen (BZTn) (2) 
EN 1899-1 Raz w miesiącu  

Chlorki (Cl-) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN ISO 10304-1, EN ISO 

15682) 

Raz w miesiącu - 

(1) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została zidentyfikowana jako istotna w 

strumieniu ścieków na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2. 
(2) Monitorowanie ma zastosowanie tylko w przypadku zrzutu bezpośredniego do odbiornika wodnego. 
(3) Monitorowanie OWO i ChZT są alternatywne. Monitorowanie OWO jest preferowanym wariantem ponieważ 

nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków. 
(4) Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można zmniejszyć częstotliwość 

monitorowania; monitorowanie należy jednak przeprowadzać w każdym przypadku co najmniej raz na miesiąc. 

BAT 5. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza 

co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. 

Substancja/parametr Sektor Szczegółowy proces Normy 

Minimalna 

częstotliwość 

monitorowania 
(1) 

Monitorowanie 

powiązane z 

Pył Pasza 

Suszenie paszy zielonej 
EN 

13284-1 

Raz na trzy 

miesiące (2) 
BAT 17 

Mielenie i chłodzenie 

granulatu przy 
Raz w roku BAT 17 
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produkcji mieszanek 

paszowych 

Ekstruzja suchej 

karmy dla zwierząt 

domowych 

Raz w roku BAT 17 

Piwowarstwo 

Obróbka i 

przetwarzanie słodu i 

dodatków 

Raz w roku BAT 20 

Mleczarstwo Procesy suszenia Raz w roku BAT 23 

Młynarstwo 
Czyszczenie i 

mielenie ziarna 
Raz w roku BAT 28 

Przetwarzanie 

nasion oleistych i 

rafinacja oleju 

roślinnego 

Przetwarzanie i 

przygotowywanie 

nasion, suszenie i 

chłodzenie mączki 
Raz w roku 

BAT 31 

Produkcja skrobi 
Suszenie skrobi, białka i 

włókna pokarmowego 
BAT 34 

Produkcja cukru 
Suszenie wysłodków 

buraczanych 
Raz w miesiącu (2) BAT 36 

PM2,5 i PM10 Produkcja cukru 
Suszenie wysłodków 

buraczanych 

EN ISO 

23210 
Raz w roku BAT 36 

Całkowite LZO 

Przetwórstwo ryb, 

skorupiaków, 

mięczaków i innych 

bezkręgowców 

wodnych 

Komory wędzarnicze 

EN 

12619 

Raz w roku 

BAT 26 

Przetwórstwo 

mięsne 
Komory wędzarnicze BAT 29 

Przetwarzanie 

nasion 

oleistych i rafinacja 

oleju 

roślinnego (3) 

- - 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w 

wysokiej 

temperaturze 

Raz w roku - 
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NOX 

Przetwórstwo 

mięsne (4) 

Komory 

wędzarnicze 
EN 

14792 

Raz w roku 

- 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w wysokiej 

temperaturze 

 

CO 

Przetwórstwo 

mięsne (4) 
Komory wędzarnicze 

EN 

15058 

 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w wysokiej 

temperaturze 

 

SOX Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych bez użycia 

gazu ziemnego 

EN 

14791 

Dwa razy w roku 
(2) 

BAT 37 

(1) Pomiary są przeprowadzane w najwyższym oczekiwanym stanie emisji w normalnych warunkach 

eksploatacji. 
(2) Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można zmniejszyć częstotliwość 

monitorowania; monitorowanie należy jednak przeprowadzać w każdym przypadku co najmniej raz na rok. 
(3) Pomiary są przeprowadzane w trakcie dwudniowej kampanii. 
(4) Monitorowanie ma miejsce wyłącznie w przypadku stosowania utleniacza termicznego. 

Produkcja karmy będzie odbywać się na mokro, BAT 5 nie dotyczy. 

Efektywność energetyczna 

BAT 6. Aby zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach BAT należy stosować BAT 

6a oraz odpowiednią kombinację wspólnych technik wymienionych poniżej w technice b. 

Technika Opis 

a 

Plan racjonalizacji zużycia 

energii 

Plan racjonalizacji zużycia energii, jako element systemu zarządzania 

środowiskowego (zob. BAT 1), obejmuje definiowanie i obliczanie określonego 

zużycia energii w ramach działania (lub działań), ustalanie kluczowych 

wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na przykład konkretne 

zużycie energii) oraz planowanie okresowych celów usprawniania i 

powiązanych działań. Plan dostosowuje się do specyfiki instalacji. 

b 

Wykorzystanie 

powszechnie stosowanych 

technik 

Powszechnie stosowane techniki obejmują między innymi: 

- regulację i kontrolę palnika, 

- kogenerację, 

- energooszczędne silniki, 

- odzysk ciepła przy użyciu wymienników ciepła lub pomp ciepła (w tym 

mechanicznej rekompresji oparów), 
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- oświetlenie, 

- ograniczenie do minimum emisji z kotła, 

- optymalizację systemów dystrybucji pary, 

- wstępne podgrzewanie wody zasilającej (w tym korzystanie z 

ekonomizerów), 

- systemy kontroli procesów, 

- ograniczenie wycieków sprężonego powietrza z układu, 

- ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji, 

- napędy o zmiennej prędkości, 

- odparowywanie wielostopniowe, 

- wykorzystanie energii słonecznej. 

BAT 6a zostanie spełniony poprzez prowadzenie ewidencji rocznego zużycia energii na 

podstawie faktur. 

BAT 6b zostanie spełniony poprzez: 

– regulację i kontrolę palnika, 

– oświetlenie, 

– ograniczenie do minimum emisji z kotła, 

– optymalizację systemów dystrybucji pary, 

– systemy kontroli procesów, 

– ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji. 

Dalsze sektorowe techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcjach 

2-13 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. 

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków 

BAT 7. Aby ograniczyć zużycie wody i objętość odprowadzanych ścieków, w ramach BAT 

należy stosować BAT 7a i jedną z poniższych technik wymienionych w lit. b-k lub ich 

kombinację. 

BAT 7 będzie spełniony. 

W przedmiotowym przypadku BAT 7a nie może mieć zastosowania ze względu na 

wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. 

BAT 7 będzie spełniony poprzez zastosowanie technik:  

– ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do odbiornika - sieci miejskiej poddawane 

będą oczyszczaniu na terenie zakładu, 
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– urządzenia i strefy produkcyjne zaprojektowane zostały przez specjalistów z uwzględnieniem 

zoptymalizowania i łatwości utrzymania czystości, czyszczenie elementów linii 

z zachowaniem wymogów w zakresie higieny. 
Technika Opis Zastosowanie 

Wspólne techniki 

a 
Recykling lub ponowne 

wykorzystanie wody 

Recykling lub ponowne wykorzystanie ścieków 
(poprzedzone lub nie przez uzdatnianie wody), 
np. w celu czyszczenia, mycia, chłodzenia lub 

samego procesu. Może nie mieć zastosowania 
ze względu na wymogi w 

zakresie higieny i 
bezpieczeństwa żywności. 

b 
Optymalizacja przepływu 

wody 

Użycie urządzeń kontrolujących, np. fotoogniw, 
zaworów przepływowych, zaworów 

termostatycznych, w celu automatycznego 
regulowania przepływu wody. 

c 
Optymalizacja dysz wodnych 

i węży 
Stosowanie właściwej liczby i właściwego 

usytuowania dysz; regulacja ciśnienia wody. 

d Rozdzielenie strumieni wody 

Strumienie wody, które nie wymagają 
oczyszczania (np. niezanieczyszczona woda 

chłodząca lub niezanieczyszczona woda 
odpływowa), oddzielane są od ścieków, które 

muszą zostać poddane oczyszczaniu, 
umożliwiając w ten sposób recykling 

niezanieczyszczonej wody. 

Oddzielanie 
niezanieczyszczonych wód 
opadowych może nie mieć 
zastosowania w przypadku 

istniejących systemów 
zbierania ścieków. 

Techniki związane z czyszczeniem 

e Suche oczyszczanie 

Usunięcie jak największej ilości materiałów 
odpadowych z surowców i urządzeń, zanim 

zostaną one oczyszczone przy pomocy cieczy, 
np. za pomocą sprężonego powietrza, systemów 

próżniowych lub oddzielaczy kropel z osłoną 
sitową. 

Zastosowanie ogólne. 

f 
System opróżniania rur 

(pigowania) 

Korzystanie z systemu wykonanego z wyrzutni, 
oddzielaczy, urządzeń wykorzystujących 

sprężone powietrze i pocisków (określanych 
również jako "pigi", np. wykonanych z tworzywa 

sztucznego lub w zawiesinie lodowej) do 
czyszczenia rur. Zadaniem zaworów typu in-line 
jest umożliwienie pigom przejście przez system 
rurociągu oraz oddzielenie produktu i wody do 

płukania. 

g 
Czyszczenie 

wysokociśnieniowe 
Spryskiwanie powierzchni wodą pod ciśnieniem 

o wartości od 15 do 150 bar. 

Może nie mieć zastosowania 
ze względu na wymogi 

dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa. 

h Optymalizacja dawkowania Optymalizacja projektu CIP i pomiar zmętnienia, Zastosowanie ogólne. 



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 2 
 

 

19 

substancji chemicznej i wody w 

systemie mycia mechanicznego 

sterowanego automatycznie w 

obiegu zamkniętym (CIP) 

konduktywności, temperatury lub pH w celu 

dawkowania ciepłej wody i chemikaliów w 

zoptymalizowanych ilościach. 

i 

Mycie pianowe pod niskim 

ciśnieniem z wykorzystaniem 

piany lub żelu 

Wykorzystanie pianki niskociśnieniowej lub żelu do 

czyszczenia ścian, podłóg lub powierzchni urządzeń. 

j 

Zoptymalizowane projektowanie 

i konstruowanie urządzeń i stref 

produkcyjnych 

Urządzenia i strefy produkcyjne są zaprojektowane i 

skonstruowane w sposób ułatwiający czyszczenie. 

Przy optymalizacji projektu i konstrukcji uwzględnia 

się wymogi w zakresie higieny. 

k 
Jak najszybsze czyszczenie 

sprzętu 

Czyszczenie odbywa się jak najszybciej po użyciu 

sprzętu w celu zapobiegnięcia stwardnieniu odpadów. 

 

Substancje szkodliwe 

BAT 8. Aby zapobiec stosowaniu substancji szkodliwych lub je ograniczyć, np. przy 

czyszczeniu lub odkażaniu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację. 

 Technika Opis 

a 
Właściwy dobór chemikaliów używanych 

do czyszczenia lub środków 
dezynfekujących 

Unikanie lub ograniczanie do minimum stosowania 
chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków 

dezynfekujących, które są szkodliwe dla środowiska wodnego, 
w szczególności substancji priorytetowych uwzględnionych w 

dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(1)(ramowa dyrektywa wodna). Przy doborze substancji 

uwzględnia się wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa 
żywności. 

b 

Ponowne użycie chemikaliów używanych 
do czyszczenia w systemie mycia 

mechanicznego sterowanego 
automatycznie w obiegu zamkniętym 

(CIP) 

Zbieranie i ponowne wykorzystanie chemikaliów używanych do 
czyszczenia w CIP. Przy ponownym wykorzystaniu chemikaliów 
używanych do czyszczenia uwzględnia się wymogi w zakresie 

higieny i bezpieczeństwa żywności. 

c Suche oczyszczanie Zob. BAT 7e. 

d 
Zoptymalizowane projektowanie i 

konstruowanie urządzeń i stref 
produkcyjnych 

Zob. BAT 7j. 

(1) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 
 

BAT 8a będzie spełniony. 
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BAT 9. Aby zapobiec występowaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową 

oraz substancji o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia uwalnianych wskutek 

chłodzenia i mrożenia, w ramach BAT należy stosować czynniki chłodnicze bez potencjału 

niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia. 

Opis 

Do odpowiednich czynników chłodniczych zalicza się wodę, dwutlenek węgla lub 

amoniak. 

BAT 9 będzie spełniony - czynnikiem chłodniczym w instalacji będzie dwutlenek węgla 

oraz glikol propylenowy. 

Efektywne gospodarowanie zasobami 

BAT 10. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 

Technika Opis Zastosowanie 

Rozkład beztlenowy 

Przetwarzanie pozostałości 
ulegających biodegradacji przez 

mikroorganizmy bez udziału tlenu, 
w wyniku czego powstają biogazy 

i produkty pofermentacyjne. 
Biogaz wykorzystywany jest jako 

paliwo, np. w silniku gazowym lub 
w kotle. Produkty 

pofermentacyjne mogą być 
stosowane np. jako polepszacz 

gleby. 

Może nie mieć zastosowania w związku 
z ilością lub charakterem pozostałości. 

Wykorzystanie 
pozostałości 

Wykorzystuje się pozostałości, 
np. jako paszę. 

Może nie mieć zastosowania ze względu na 
wymogi prawne. 

Oddzielanie 
pozostałości 

Oddzielanie pozostałości, np. za 
pomocą dokładnie 

rozmieszczonych osłon 
przeciwrozbryzgowych, krat, klap, 

oddzielaczy kropel, tac 
ociekowych i rynienek. 

Zastosowanie ogólne. 

Odzysk i ponowne 
wykorzystywanie 

pozostałości z 
pasteryzatora 

Pozostałości z pasteryzatorów są 
ponownie wprowadzane do 

urządzenia mieszającego i w ten 
sposób są ponownie 

wykorzystywane jako surowce. 

Ma zastosowanie wyłącznie do płynnych 
produktów spożywczych. 

Odzysk fosforu w 
postaci struwitu Zob. BAT 12g. 

Ma zastosowanie wyłącznie do strumieni 
ścieków o wysokiej całkowitej zawartości 
fosforu (np. powyżej 50 mg/l) i znaczącym 

przepływie. 
BAT nie dotyczy - zawartość fosforu do 3 mg/l 

Wykorzystywanie 
ścieków do nawożenia 

gleb 

Po przeprowadzeniu 
odpowiedniego procesu 

oczyszczania ścieki są stosowane 

Znajduje zastosowanie wyłącznie w 
przypadku udowodnionych korzyści 

agronomicznych, potwierdzonego niskiego 
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do nawożenia gleb w celu 
wykorzystania substancji 

biogennych lub użycia wody. 

poziomu zanieczyszczenia i braku 
negatywnego wpływu na środowisko (np. na 

glebę, wody gruntowe i powierzchniowe). 
Możliwość zastosowania może być 

ograniczona ze względu na ograniczoną 
dostępność odpowiednich terenów 
przylegających do danej instalacji. 
Możliwość zastosowania może być 

ograniczona z uwagi na glebę i lokalne warunki 
klimatyczne (np. w przypadku wilgotnych lub 

zamarzniętych pól) lub ze względu na 
prawodawstwo. 

BAT nie ma zastosowania Brak odpowiednich 
terenów przylegających do terenu 

przedsięwzięcia 

Inne sektorowe techniki ograniczania ilości odpadów wysyłanych do unieszkodliwienia 

podane są w sekcjach 3.3, 4.3 oraz 5.1 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. 

BAT 10 nie dotyczy. 

Emisje do wody 

BAT 11. Aby zapobiec niekontrolowanym emisjom do wody, w ramach BAT należy 

zapewnić odpowiednią pojemność zbiornika buforowego ścieków. 

BAT 11 nie dotyczy - nie jest planowane odprowadzanie ścieków do wód. Ścieki 

z zakładu odprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów, na podstawie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

W zakładzie planowana jest oczyszczalnia, w której przed odprowadzeniem ścieków do 

kanalizacji miejskiej stosowane będą procesy fizyczne oraz flotacja. 

Opis 

Odpowiednia pojemność zbiornika buforowego określana jest na podstawie oceny 

ryzyka (z uwzględnieniem np. rodzaju substancji zanieczyszczających, ich wpływu na dalsze 

oczyszczanie ścieków oraz przyjmującego środowiska). 

Ścieki z tego zbiornika buforowego są odprowadzane po zastosowaniu odpowiednich 

środków (np. monitorowanie, oczyszczanie, ponowne użycie). 

Zastosowanie 

W przypadku istniejących zespołów urządzeń technika ta może nie mieć zastosowania 

ze względu na brak miejsca lub konstrukcję systemu zbierania ścieków. 

BAT 12. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy stosować odpowiednią 

kombinację technik podanych poniżej. 
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W przedmiotowym przypadku BAT 12 nie ma zastosowania - nie jest planowane 

odprowadzanie ścieków do wód/ odbiornika wodnego. Ścieki z zakładu odprowadzane będą 

do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, na podstawie 

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

W zakładzie planowana jest oczyszczalnia, w której przed odprowadzeniem ścieków do 

kanalizacji miejskiej stosowane będą procesy fizyczne oraz flotacja. 

Technika 

Typowe docelowe 
substancje 

zanieczyszczające 
Zastosowanie 

Ostateczne usuwanie substancji stałych 

a Wyrównywanie 
Wszystkie substancje 
zanieczyszczające  

b Neutralizacja Kwasy, zasady Zastosowanie ogólne. 

c Oddzielanie fizyczne, np. kraty, sita, piaskowniki, 

separatory tłuszczów/ olejów lub osadniki wstępne 

Ogólnie ciała stałe, 
zawiesiny ciał stałych, 
olej/tłuszcz 

 

Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie wtórne) 

d 

Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie 

wtórne), np. proces osadu czynnego, laguna aerobowa, 

proces oczyszczania z zastosowaniem reaktora 

beztlenowego ze złożem zawieszonym (UASB), 

beztlenowy proces kontaktowy, bioreaktor 

membranowy 

Związki organiczne 
ulegające biodegradacji Zastosowanie ogólne. 

Usuwanie azotu 

e Nitryfikacja lub denitryfikacja Azot ogólny, 
amon/amoniak 

Nitryfikacji nie można stosować w 
przypadku wysokiego stężenia chlorków 
(np. ponad 10 g/l). Nitryfikacji nie 
można stosować, gdy temperatura 
ścieków jest niska (np. poniżej 12 °C). 

f Częściowa nitryfikacja - beztlenowe utlenianie amonu 
Nie można stosować, gdy temperatura 
ścieków jest niska. 

Odzysk lub usuwanie fosforu  

g Odzysk fosforu w postaci struwitu 

Fosfor ogólny 

Ma zastosowanie wyłącznie do 
strumieni ścieków o wysokiej całkowitej 
zawartości fosforu (np. powyżej 50 
mg/l) i znaczącym przepływie. 

h Strącanie Zastosowanie ogólne. 

i 
Proces wysokoefektywnego biologicznego usuwania 

fosforu 
 

Ostateczne usuwanie substancji stałych 

j Koagulacja i flokulacja 

Zawiesina ogólna 

Zastosowanie ogólne. 

k Sedymentacja  

l 
Filtracja (np. filtrowanie przez piasek, mikrofiltracja, 

ultrafiltracja) 
 

m Flotacja  
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Technika 

Typowe docelowe 
substancje 

zanieczyszczające 
Zastosowanie 

(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 14.1. 
 

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla emisji do wody przedstawione w tabeli 

odnoszą się do bezpośrednich emisji do odbiornika wodnego – nie ma zastosowanie. 

Wszystkie BAT-AEL stosuje się w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację. 

Parametr BAT-AEL (1) (2) (średnia dobowa) 

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) (3) (4) 25-100 mg/l (5) 

Zawiesina ogólna 4-50 mg/l (6) 

Azot ogólny 2-20 mg/l (7) (8) 

Fosfor ogólny 0,2-2 mg/l (9) 

(1) Wartości BAT-AEL nie mają zastosowania do emisji pochodzących z młynarstwa, przetwarzania paszy 
zielonej oraz produkcji suchej karmy dla zwierząt domowych i mieszanek paszowych. 
(2) Wartości BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania do produkcji kwasu cytrynowego lub drożdży. 
(3) Nie istnieje BAT-AEL mający zastosowanie w odniesieniu do biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT). 
Orientacyjnie, średni roczny poziom BZT5 w ściekach z biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi zasadniczo ≤ 20 
mg/l. 
(4) Wartość BAT-AEL dla ChZT może zostać zastąpiona przez wartość BAT-AEL dla OWO. Korelacja między ChZT i 
OWO jest opracowywana w poszczególnych przypadkach. BAT-AEL dla OWO jest preferowanym wariantem, 
ponieważ jego monitorowanie nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków. 
(5) Górne granice przedziału wynoszą: 

- 125 mg/l dla mleczarni, 

- 120 mg/l dla instalacji przetwórstwa owoców i warzyw, 

- 200 mg/l dla instalacji do przetwarzania nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych, 

- 185 mg/l dla instalacji do produkcji skrobi, 

- 155 mg/l dla instalacji do produkcji cukru,jako średnie dobowe tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji 
wynosi ≥ 95% jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji. 
(6) Dolną granicę przedziału uzyskuje się zazwyczaj przy zastosowaniu filtracji (np. filtracja przez piasek, 
mikrofiltracja, bioreaktor membranowy), natomiast górną granicę przedziału uzyskuje się zazwyczaj przy 
zastosowaniu jedynie sedymentacji. 
(7) Górna granica przedziału wynosi 30 mg/l jako średnia dobowa tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji 
wynosi ≥ 80 % jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji. 
(8) Wartość BAT-AEL może nie mieć zastosowania w przypadku niskiej temperatury ścieków (np. poniżej 12 °C), 
która utrzymuje się przez dłuższy czas. 
(9) Górne granice przedziału wynoszą: 

- 4 mg/l dla mleczarni i instalacji do produkcji skrobi, wytwarzających zmodyfikowaną lub hydrolizowaną 
skrobię, 

- 5 mg/l dla instalacji przetwórstwa owoców i warzyw, 

- 10 mg/l dla instalacji do przetwarzania nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych, rozszczepiających 



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 2 
 

 

24 

sopstok,jako średnie dobowe tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji wynosi ≥ 95 % jako średnia roczna 
lub średnia w okresie produkcji. 

Powiązany monitoring opisano w BAT 4. 

BAT 25. Aby ograniczyć zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków, w ramach BAT 

należy stosować odpowiednią kombinację technik określonych w BAT 7 oraz technik 

określonych poniżej. 
 Technika Opis 

a Usuwanie tłuszczu i wnętrzności za 
pomocą próżni 

Wykorzystanie odsysania próżniowego zamiast wody w celu 
usunięcia tłuszczu i wnętrzności z ryb. 

b Transport suchego ładunku tłuszczu, 
wnętrzności, skóry i filetów 

Wykorzystanie przenośników zamiast wody. 

 

BAT 25 a - nie ma zastosowania. Proces prowadzony w zakładzie nie jest związany 

z usuwaniem tłuszczu i wnętrzności.   

BAT 25 b - w Zakładzie zastosowane będą przenośniki mechaniczne zamiast wody. 

Hałas 

BAT 13. Aby zapobiec występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan 

zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy: 

– protokół zawierający działania i harmonogram, 

– protokół monitorowania emisji hałasu, 

– protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi, 

– program ograniczania hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub 

szacowanie narażenia na hałas i wibracje, określenie udziału poszczególnych źródeł 

i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. 

Zastosowanie 

BAT 13 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione. 

BAT 13 nie ma zastosowania - przeprowadzona analiza akustyczna wykazała brak 

oddziaływań na tereny oraz obiekty podlegające ochronie akustycznej. 

BAT 14. Aby zapobiec emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 
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W ramach BAT 14, aby zapobiec emisjom hałasu oraz ograniczyć emisje, których 

wyeliminowanie jest niemożliwe na etapie projektu uwzględniono położenie terenów 

potencjalnie chronionych akustycznie (ogrody działkowe zlokalizowane na terenach 

kolejowych – zasadniczo nie podlegające ochronie akustycznej) od strony południowo-

wschodniej zakład zaplanowano na terenie o przeznaczeniu przemysłowym, w oddaleniu od 

terenów chronionych akustycznie, ponadto większość wjazdów/ wyjazdów, urządzeń 

pomocniczych zaplanowano od strony północnej hali tym samym wykorzystując 

przedmiotową halę jako ekran akustyczny dla terenów ogrodów działkowych. 

W hali planowane jest zastosowanie doków załadowczych z rękawami uszczelniającymi 

co ograniczało będzie misję hałasu przez otwarte bramy. 

Hala wykonana będzie z materiałów o wysokiej szczelności akustycznej. 

Technika Opis Zastosowanie 

a 

Właściwa 
lokalizacja 
urządzeń 

i budynków 

Poziomy hałasu można ograniczyć, zwiększając 
odległość między źródłem emisji a punktem 
odbioru, wykorzystując budynki jako ekrany 

chroniące przed hałasem oraz zmieniając 
umiejscowienie wejść i wyjść do budynków. 

W przypadku istniejących zespołów 
urządzeń przenoszenie sprzętu 
i wyjść lub wejść do budynków 
może nie mieć zastosowania 
z powodu braku miejsca lub 

nadmiernych kosztów. 

b Środki 
operacyjne 

Obejmuje to: 
I. udoskonaloną kontrolę i konserwację urządzeń; 
II. w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien na 

terenach zamkniętych; 
III. obsługę urządzeń przez doświadczony 

personel; 
IV. w miarę możliwości, unikanie 

przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy; 
V. zapewnienie ograniczenia emisji hałasu, np. 

podczas czynności konserwacyjnych. 

Zastosowanie ogólne. 

c Mało hałaśliwy 
sprzęt 

Obejmuje to ciche sprężarki, pompy i 
wentylatory. 

Zastosowano ciche urządzenia – 
o niskich poziomach mocy 

akustycznej 

d Urządzenia do 
kontroli hałasu 

Obejmuje to: 
i. reduktory hałasu; ii. wytłumienie urządzeń; iii. 

obudowanie hałaśliwych urządzeń; iv. 
zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. 

Może nie mieć zastosowania do 
istniejących zespołów urządzeń ze 

względu na brak miejsca. 

e Redukcja hałasu 
Umieszczenie bariery między źródłami emisji a 
punktami odbioru (na przykład chroniące przed 

hałasem ściany, nasypy i budynki). 

Ma zastosowanie jedynie do 
istniejących zespołów urządzeń, 
ponieważ konstrukcja nowych 
zespołów urządzeń powinna 

sprawić, że technika ta stanie się 
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zbędna. W przypadku istniejących 
zespołów urządzeń umieszczanie 

barier może nie mieć zastosowania 
ze względu na brak miejsca. 

 

Odory 

BAT 15. Aby zapobiec występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan 

zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy: 

 protokół zawierający działania i harmonogram, 

 protokół monitorowania odorów. Można go uzupełnić pomiarem/oszacowaniem 

narażenia na odory lub oszacowaniem skutków takiego narażenia, 

 protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi, 

 program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu 

określenie ich źródeł; pomiar/ oszacowanie narażenia na odory; określenie 

udziału poszczególnych źródeł; oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub 

ograniczających. 

Zastosowanie 

BAT 15 ma zastosowanie tylko w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość odoru lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone.  

Nie przewiduje się powstawania odorów na terenie planowanego przedsięwzięcia, 

w związku z czym BAT 15 nie ma zastosowania. 

 

KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PASZ DLA ZWIERZĄT 

Konkluzje dotyczące BAT przedstawione w niniejszej sekcji mają zastosowanie do pasz 

dla zwierząt. Mają one zastosowanie w uzupełnieniu do ogólnych konkluzji dotyczących BAT 

podanych w sekcji 1. 

Mieszanka paszowa/karma dla zwierząt domowych 

Ogólne techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcji 1.3 niniejszych 

konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnikowe poziomy 

efektywności środowiskowej. 
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Wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia 
energii 

Produkt Jednostka 
Określone zużycie energii (średnia 

roczna) 

Mieszanka paszowa 

MWh/t produktów 

0,01-0,10 (1) (2) (3) 

Sucha karma dla zwierząt domowych 0,39 - 0,50 

Wilgotna karma dla zwierząt 
domowych 

0,33 - 0,85 

(1) Dolną granicę przedziału można osiągnąć, nie stosując granulowania. 
(2) Określony poziom zużycia energii może nie mieć zastosowania w przypadku wykorzystania ryb i innych 
zwierząt wodnych jako surowców. 
(3) Górna granica przedziału wynosi 0,12 MWh/t produktów dla instalacji zlokalizowanych w zimnym klimacie 
lub przy obróbce cieplnej w celu dekontaminacji w przypadku skażenia salmonellą. 

Ilość zużytej energii w odniesieniu do jednostki produkcji zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy wynosiła będzie 0,11 MWh/t produktów (9152 MWh /83520 t) – dzięki 

zastosowaniu rozwiązań ograniczających zużycie energii zużycie będzie niższe niż zalecany – 

Warunek będzie spełniony. 

Pasza zielona 

BAT 16. Aby zwiększyć efektywność energetyczną w przetwarzaniu paszy zielonej, 

w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik określonych w BAT 6 oraz 

technik określonych poniżej. 

Technika Opis Zastosowanie 

a 
Wykorzystanie zielonki 
wstępnie odwadnianej 

Wykorzystanie pasz, które zostały poddane 
wstępnemu suszeniu (np. poprzez 

przewiędnięcie na płasko). 

Nie ma zastosowania 
w przypadku procesu 

mokrego. 

b 
Recykling gazów odlotowych z 

suszarni 
Wstrzykiwanie gazów odlotowych z cyklonu do 

palnika suszarni. 
 

c 
Wykorzystanie ciepła 

odpadowego do wstępnego 
osuszenia 

Ciepło pary wylotowej z suszarni 
wysokotemperaturowych jest wykorzystywane 

do wstępnego osuszenia części lub całości 
paszy zielonej. 

Zastosowanie ogólne. 

BAT 16 nie dotyczy – pasza zielona nie będzie przetwarzana na terenie Zakładu. 

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków 

Ogólne techniki ograniczania zużycia wody i ilości przepływu zrzutów ścieków 

przedstawiono w sekcji 1.4 konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono 
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wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego przepływu 

zrzutów ścieków. 

Produkt Jednostka 
Określony przepływ zrzutów ścieków 

(średnia roczna) 

Wilgotna karma dla zwierząt domowych m3/tonę produktów 1,3-2,4 

Ilość powstających ścieków w odniesieniu do jednostki produkcji zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy wynosiła będzie 0,689 – dzięki zastosowaniu rozwiązań ograniczających 

pobór wody oraz poprawiających efektywność wykorzystania pobranej wody średni roczny 

zrzut ścieków w odniesieniu na jednostkę produktu będzie niższy niż zalecany – warunek 

będzie spełniony. 

Emisje do powietrza 

BAT 17. Aby ograniczyć zorganizowane emisje pyłu do powietrza, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik. 

Technika Opis Zastosowanie 

Filtr workowy 
Zob. sekcja 14.2. 

Może nie mieć zastosowania do redukcji emisji 

lepkiego pyłu. 

Cyklon Zastosowanie ogólne. 

 

Tabela 4 Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu 
do powietrza z mielenia i chłodzenia granulatu w produkcji mieszanek paszowych 

Parametr Szczegółowy proces Jednostka 

BAT-AEL (średnia w okresie pobierania 

próbek) 

Nowe zespoły 

urządzeń 

Istniejące zespoły 

urządzeń 

Pył 
Mielenie 

mg/Nm3 
< 2-5 < 2-10 

Chłodzenie granulatu < 2-20 

Powiązany monitoring opisano w BAT 5. 

BAT 17 nie dotyczy – produkcja karmy będzie odbywać się na mokro. 
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Gospodarka odpadami: 

1 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że podczas prowadzonych prac ziemnych 
powstanie 24 000 Mg ziemi z czego 7 200 Mg zagospodarowane zostanie na terenie 
inwestycji, pozostałe 16 800 ziemi wywieziony będzie poza teren przedsięwzięcia. 
Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 779 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych 
materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót 
budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów 
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W sytuacji 
gdy masy ziemne zostaną zagospodarowane poza miejscem ich wydobycia wówczas 
stanowić będą odpad. Na tej podstawie w strumieniu odpadów powstających na etapie 
realizacji inwestycji należy uwzględnić odpadowe masy ziemne.  

Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 1 Szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 

[Mg/rok] 

15 01 03 Opakowania z drewna 1 

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) 
0,05 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

0,01 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

20 

17 02 02 Szkło 0,5 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 2 

17 04 05 Żelazo i stal 5 

   

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,5 
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2 Zgodnie z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), 
wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku odpadów 
powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników 
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych  
w miejscu ich wytworzenia (...) spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2. 
Biorąc powyższe pod uwagę, należy przedstawić wyjaśnienia na jakiej podstawie zostały 
przedstawione informacje w zakresie magazynowania odpadów powstających na etapie 
realizacji inwestycji o których mowa na str. 59 – 60 raportu. 

Odpady na etapie realizacji będą magazynowane zgodnie § 4 ust. 1 

pkt. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Informacje, które 

zostały przedstawione w zakresie magazynowania odpadów powstających na etapie 

realizacji inwestycji o których mowa na str. 59 – 60 raportu zostały zamieszczone omyłkowo.  

3 Należy przedstawić planowane do zastosowania rozwiązania w zakresie magazynowania 
odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji wraz z analizą spełnienia 
wymagań wynikających z § 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1742). W dokumentacji należy: 

– wskazać miejsce magazynowania odpadów jak również przedstawić jakie 
uregulowania logistyczne zostaną zastosowane uniemożliwiające, aby 
magazynowane odpady nie zalegały przez dłuższy czas – w jaki sposób pojemność 
miejsca magazynowania odpadów dostosowana będzie do masy odpadów 
wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru, 

– wskazać planowane do zastosowania rozwiązania umożliwiające magazynowanie 
wytwarzanych odpadów w sposób dostosowany do właściwości chemicznych 
i fizycznych odpadów, w jaki sposób zabezpieczone zostanie środowisko gruntowo – 
wodne przed zanieczyszczeniem (w sytuacji gdy istnieje takie ryzyko), 

– wskazać rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się odpadów poza 
przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu 
pojemniki/kontenery oraz jakie planowane są do zastosowania rozwiązania 
uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiednie 
z nieruchomością, na której prowadzone będzie miejsce magazynowania odpadów. 

– w przypadku ewentualnych odpadów niebezpiecznych wskazać jakie planowane są do 
zastosowania rozwiązania minimalizujące wpływ czynników atmosferycznych na 
odpady  
W przedłożonym raporcie zostały wyłącznie zacytowane częściowe wymagania 
wynikające z § 4 ww. rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów. Nie 
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wskazano planowanych do zastosowania rozwiązań w zakresie magazynowania 
odpadów, na podstawie których tutejsza Dyrekcja stwierdzi, że przedmiotowa 
inwestycja spełnia wymagania wynikające ze wskazanego rozporządzenia.  
Ponadto z tabeli 25 wynika, że odpady będą magazynowa luzem lub w zamykanych 
kontenerach, zaś z części opisowej raportu (str. 60) wynika, że magazyn odpadów 
wyposażony będzie w opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki (...). 
Informacje te są rozbieżne w zakresie sposobu magazynowania odpadów 
powstających na etapie realizacji inwestycji. Należy wyjaśnić te nieścisłości.  
 

Wskazać miejsce magazynowania odpadów jak również przedstawić jakie uregulowania 
logistyczne zostaną zastosowane uniemożliwiające, aby magazynowane odpady nie 
zalegały przez dłuższy czas – w jaki sposób pojemność miejsca magazynowania odpadów 
dostosowana będzie do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich 
odbioru, 

Odpady będą magazynowane w wynajmowanych od firmy odbierającej  kontenerach 

i pojemnikach. Po wypełnieniu kontenerów/pojemników odpady będą na bieżąco wywożone 

poza teren przedsięwzięcia jako usługa na telefon. Kontenery/pojemniki będą ustawione na 

zapleczu budowy. Zaplecze budowlane będzie wyznaczone przez wykonawcę i jego 

powierzchnia będzie dostoswana do potrzeb budowy, także do potrzeb niezbędnej ilości 

kontenerów i pojemników na odpady.   

Wskazać planowane do zastosowania rozwiązania umożliwiające magazynowanie 
wytwarzanych odpadów w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych 
odpadów, w jaki sposób zabezpieczone zostanie środowisko gruntowo – wodne przed 
zanieczyszczeniem (w sytuacji gdy istnieje takie ryzyko), 

Odpady budowlane będą magazynowane w stalowych kontenerach odpornych na 

zniszczenie spełniających odpowiednie normy. Odpady niebezpieczne będą wytwarzane na 

etapie montażu urządzeń (13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach oraz 13 05 08* - mmieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach) – odpady te będą magazynowane w szczelnych pojemnikach 

zamykanych pojemnikach wewnątrz hali.  

Wskazać rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone 
do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu pojemniki/kontenery oraz 
jakie planowane są do zastosowania rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się 
odpadów na nieruchomości sąsiednie z nieruchomością, na której prowadzone będzie 
miejsce magazynowania odpadów. 

Odpady lekkie podatne na działanie wiatru będą magazynowane w zamykanych 

pojemnikach. Wykonawca prac budowlanych będzie unikał przepełnienia pojemników, co 

ograniczy wypadanie odpadów podczas magazynowania i transportu.  
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W przypadku ewentualnych odpadów niebezpiecznych wskazać jakie planowane są do 
zastosowania rozwiązania minimalizujące wpływ czynników atmosferycznych na odpady -  

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych zamkniętych pojemnikach 

na terenie hali, w której będą montowane maszyny i rządzenia w związku z tym będą 

całkowicie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  

Odpady na etapie realizacji będą magazynowane w kontenerach i  pojemnikach, nie 

przewiduje się  magazynowania odpadów w workach i  zbiornikach. 

4 W strumieniu odpadów powstających na etapie eksploatacji inwestycji nie zostały 
uwzględnione wszystkie rodzaje odpadów co wynika z części opisowej raportu np. 
odpady z procesu oczyszczania ścieków itp. Biorąc powyższe pod uwagę należy określić 
rodzaje oraz przewidywane ilości odpadów powstających na etapie eksploatacji 
inwestycji wraz z określeniem ich kodów zgodnie z klasyfikacją zawartą 
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) uwzględniając źródła ich powstawania oraz 
właściwości odpadów m. in. właściwości niebezpieczne (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na odpady powstające w wyniku prowadzonego procesu technologicznego (str. 
13, str. 16 raportu). Przedstawić dalszy sposób zagospodarowania odpadów 
powstających na etapie eksploatacji inwestycji. 

Odpady z oczyszczania ścieków technologicznych będą stanowić: 

– 02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 

– 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 

oleje jadalne i tłuszcze. 

Powyższe rodzaje odpadów będą odbierane przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę. 

Podmioty te są zobowiązane do zagospodarowania wytworzonego odpadu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych na etapie eksploatacji przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

Tabela 2 Rodzaje odpadów wytworzonych na etapie eksploatacji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 
w okresie roku [Mg] 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 75  

13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
2,00 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
3,00 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 
w okresie roku [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 65 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 8,0  

15 01 03 Opakowania z drewna 4,0  

15 01 04 Opakowania z metali 2,0 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 
0,20 

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) 

0,10 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 
02 

0,20 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,30 

16 03 80 
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia 
2,0 

19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 
20,0 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 50,0 

 

W tabeli dopisano odpady z metali wytworzone w wyniku opróżniania puszek 

o nieprawidłowej wadze.  

Na str. 13 i 16 Raportu podane są schematy technologiczne produkcji karmy 

w saszetkach i w puszkach. Na schematach omyłkowo w ramkach wpisano odpady zamiast 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Prawidłowe schematy przedstawiono 

w załączniku nr 5.  
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5 Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu 
magazynowania odpadów powstających na etapie eksploatacji inwestycji wraz  
z analizą spełnienia wymagań wynikających rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Przedstawić planowane do zastosowania rozwiązania  
umożliwiające spełnienie wymagań wynikających z ww. rozporządzenia. Uwzględniając 
informacje dotyczące sposobu magazynowania odpadów należy mieć na uwadze 
wyposażenie Zakładu, o którym mowa aneksie nr 1 do raportu  
(w kontenery zewnętrzne (4 szt.) o pojemności 10m3 – 3 szt. (metale, papier, folia), 1 szt. 
na odpady z procesu oczyszczania ścieków, oraz zbiorniki na odpady (5 szt.) po  
1 100l każdy.  
Dokonując analizy rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu magazynowania 
odpadów należy mieć na uwadze wykluczenia wynikające z §2 ww. rozporządzenia. 

Odpady o kodach: 

– 02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 

– 13 05 01* - Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, 

– 13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach, 

– 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 

oleje jadalne i tłuszcze 

będą wytwarzane przez firmy zewnętrzne wykonujące usługę, w związku z tym zapisy 

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1742) wobec powyższych odpadów nie będą mieć zastosowania.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) 

nie stosuje się do odpadów komunalnych wytworzonych przez wytwórcę odpadów 

komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439), który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości. 

W związku z powyższym w wyniku eksploatacji instalacji do produkcji karmy dla 

zwierząt towarzyszących (bez uwzględniania odpadów komunalnych oraz odpadów 

wytworzonych w wyniku usług) powstanie poniżej 1Mg odpadów niebezpiecznych i poniżej 

100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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1742), wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku wytwórcy 

odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub 

odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich 

wytworzenia spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2. 

Na terenie przedsięwzięcia będą trzy miejsca magazynowania odpadów. 

– magazyn odpadów na zewnątrz na utwardzonym podłożu na zewnątrz – odpady 

o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 

16 02 14, 

– teren oczyszczalni - 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13* 

– chłodnia – odpad o kodzie 16 03 80. 

Wszystkie rodzaje odpadów będą magazynowane w szczelnych zamkniętych 

pojemnikach.  

Zgodnie z § 4 ust. 2. Magazynowanie odpadów prowadzi się: 

1) w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy 

odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru – magazyn 

odpadów będzie powierzchniowo dostosowany do ilości pojemników 

2) w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, 

w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników 

lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, 

w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do 

użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie 

spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych 

i podziemnych – pojemniki będą wynajmowane od firmy zajmującej się transportem 

odpadów, będą one dostosowane rodzaju magazynowanych w nich odpadów oraz 

będą spełniać odpowiednie normy. Pojemniki będą ustawione na utwardzonym 

podłożu.  

3) w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego 

celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, 

kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się 

odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone 

magazynowanie odpadów – pojemność kontenerów i pojemników będzie 

dostosowana do ilości magazynowanych odpadów.  Pojemniki nie będą przepełnione 
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przez co nie odpady nie będą z nich wypadać podczas ich magazynowania 

i transportu.  

4) w przypadku odpadów niebezpiecznych - także minimalizując wpływ czynników 

atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, 

kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, 

jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny 

wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, 

w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować 

– odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych zamykanych pojemnikach 

w sposób zabezpieczony przed oddziaływaniem czynnikówa. atmosferycznych.  

Gospodarka wodno – ściekowa: 

1 Na planie zagospodarowania terenu należy wskazać lokalizację istniejącego na terenie 
zakładu ujęcia wód podziemnych składającego się z 3 studni wierconych, planowanej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych, zbiornika na wody opadowe, itp. 

Mapa zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1. 

2 Należy wyjaśnić na jakie cele wykorzystywana jest woda z ww. ujęcia wód podziemnych 
(o wydajności eksploatacyjnej 200 m3/h) oraz uzasadnić celowości dokonywania 
poborów wody na potrzeby planowanego przedsięwzięcia z miejskiej sieci 
wodociągowej. 

Woda z ujęcia o wydajności eksploatacyjnej 200 m3/h pobierana jest na cele 

istniejącego zakładu Zakładów Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. 

Planowane przedsięwzięcie stanowi Zakład PetRepublic będący zakładem odrębnym od 

zakładu SuperDrob S.A. w związku, z czym do funkcjonowania potrzebuje zaopatrzenia 

w wodę jakie ma stanowić miejska sieć wodociągowa. 

3 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że planowane pobory wód podziemnych 
wyniosą 460 m3/d (z czego ok. 300 m³/d stanowi woda bezpowrotnie zużyta), a emisje 
ścieków technologicznych i bytowych będą wynosiły ok. 160 m3/d (w tym bytowych 
ok. 0,2 m3/d). 
Należy określić rodzaje powstających ścieków technologicznych oraz uszczegółowić 
informacje w zakresie bilansu wodno-ściekowego zakładu produkcji karmy mokrej. 

Ilość zapotrzebowania na wodę 460 m³/doba, w tym: 

– ilość wody wchodzącej do wyrobu gotowego ok 160 m³/dobę, 

– ilość wody pod zapotrzebowania pod proces obróbki termicznej 115 m³/dobę, 
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– ilość wody pod mycie zakładu, myjek oraz innych urządzeń, które pobierają wodę na 

proces płukania maszyny 95,8 m³/dobę, 

– woda pod wytworzenie pary do urządzeń ją pobierających 89 m³/dobę, 

– potrzeby bytowe pracowników 0,2 m³/dobę. 

Ścieki 160 m³ powstają głównie z: 

– mycie zakładu 95,8 m³/dobę, 

– pozostałe operacje wynikające z technologii 64 m³/dobę: mycie puszek na myjce, 

mycie pojemników w urządzeniu do mycia pojemników, 

– ścieki bytowe ok. 0,2 m³/dobę. 

4 Wymagane zapotrzebowanie na wodę na cele utrzymania czystości określono 
w wysokości ok. 100 m³/dobę. Należy wyjaśnić na czym polegają planowane rozwiązania 
ograniczające pobór wody o ok. 25 % zużycia wody w skali roku. Jednocześnie należy 
uszczegółowić informacje  zawarte na str. 72 raportu dot. rodzaju i źródła powstawania 
wody „odpadowej” podgrzanej w procesie technologicznym, która będzie 
wykorzystywana na cele porządkowe - mycie urządzeń, na cele socjalne oraz jako nośnik 
do odzysku energii - ciepła.  

Woda będąca wyłącznie nośnikiem ciepła w procesie sterylizacji puszek/saszetek 

z chemicznego punktu widzenia stanowi wodę czystą, z punktu technologicznego jest to 

woda zużyta, w zakładzie stosowane będzie jej wykorzystanie na cele porządkowe - mycie 

urządzeń, na cele socjalne oraz jako nośnik do odzysku energii – ciepła co stanowi 

rozwiązanie ograniczające pobór wody o ok. 25 % zużycia wody w skali roku w stosunku do 

zapotrzebowania na wodę, gdyby woda na każdy cel była odrębnie. 

5 Odnosząc się do zapisów BAT 7 (na str. 106 raportu) w zakresie ograniczenia zużycia 
wody i ilości odprowadzanych ścieków należy wyjaśnić niezrozumiały zapis 
dot. planowanych do zastosowania technik  rozdzielenia strumieni wody. 

Określenie zawarte na str. 106 Raportu „Strumienie wody, które nie wymagają 

oczyszczania (np. niezanieczyszczona woda chłodząca lub niezanieczyszczona woda 

odpływowa), oddzielane są od ścieków, które muszą zostać poddane oczyszczaniu, 

umożliwiając w ten sposób recykling niezanieczyszczonej wody.” stanowi cytat z wytycznych 

BAT. W przedmiotowym przypadku miało będzie zastosowanie opisane w uwadze 4 - woda 

będąca wyłącznie nośnikiem ciepła w procesie sterylizacji puszek/saszetek z chemicznego 

punktu widzenia stanowiąca wodę czystą nie wymagającą oczyszczania nie będzie kierowana 
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do ścieków wymagających oczyszczania ale uprzednio stosowane będzie jej wykorzystanie na 

cele porządkowe - mycie urządzeń, socjalne oraz jako nośnik do odzysku energii – ciepła. 

6 Należy wyjaśnić, czy Inwestor uzyskał wstępną zgodę administratora komunalnej 
oczyszczalni ścieków na przejęcie ścieków zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego. 

Zakład posiada promesę z MPWiK Lublin na odbiór ścieków (załącznik nr 2). 

7 Wg informacji zawartej w raporcie zakładowa oczyszczalnia ścieków  zapewni redukcję 
w zakresie BZT5 - 75-80 %, ChZT - 75-80 %, zawiesiny - 75-80 %. Należy uszczegółowić 
informacje w zakresie planowanej przepustowości oczyszczalni, przewidywanego składu 
ścieków surowych oraz wyjaśnienia w jaki sposób będą redukowane w ściekach związki 
fosforu do parametrów wymaganych przepisami prawa (tj. rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 poz. 1220). 

Ścieki technologiczne przed skierowaniem do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, 

będą podczyszczane, w tym celu planowane jest zastosowanie układu polepszania 

parametrów surowych ścieków. Podczyszczanie będzie polegać na zastosowaniu 

mechanicznego zatrzymania części stałych na sicie oraz koagulacji i flotacji prowadzonej na 

zasadzie turbulencji przepływu. Po wprowadzeniu do zbiornika flotacji ścieków 

z koagulantem pod wpływem rozprężania się mieszaniny wodno-powietrznej z flokulantem, 

pęcherzyki powietrza będą wynosić zanieczyszczenia na powierzchnię, tworząc kożuch, 

natomiast grubsze/cięższe frakcje zanieczyszczeń opadną do leja jako osad. Do procesów 

wykorzystywane będą: flokulant, koagulant i odczynnik do korekty pH. 

Procesy podczyszczania stanowiły będą integralną część linii produkcyjnej - zbiorniki 

znajdować się będą w specjalistycznie przygodowym do tego pomieszczeniu zamkniętym. 

Planowana przepustowości podczyszczalni to 10 m³/h. 

Przewidywany skład ścieków surowych na podstawie danych literaturowych: 

BZT5 – 200-1800 g O2/m³, 

ChZT – 1000 – 3500 g O2/m³, 

Zawiesina ogólna – 400 – 1500 g/m³, 

Fosfor ogólny – 10 – 20 g/m³, 

Azot ogólny – 50 – 200 g/m³, 
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pH – 6 - 9. 

Emisja do powietrza: 

1 Na stronie 27 raportu jest mowa o sąsiednim zakładzie i uwzględnieniu w analizach 
emitorów z jego terenu. Proszę o przedstawianie opisu otoczenia z uwagi na możliwość 
wystąpienia emisji substancji odorowych i możliwości nakładania oddziaływań w tym 
zakresie.  

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej 

osoby. W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie 

dopuszczalnych stężeń odorów w powietrzu atmosferycznym. 

Sąsiedni Zakład nie jest uciążliwy odorowo, produkcja oparta jest na nowoczesnych 

technologiach i odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, zarówno surowce jak i produkty 

przechowywane są w chłodni, co zapobiega psuciu się i powstawaniu odorów . Podczas wizji 

terenowej nie stwierdzono występowania nieprzyjemnych zapachów. 

Hala produkcyjna zakładu PetRepublic nie będzie znajdować się w bezpośrednim 

sąsiedztwie zakładu Superdrob S.A. Hale te będą oddzielały budynki zakładu SuperDrob S.A., 

pełniące inne funkcje niż produkcyjną, np. budynek biurowy zakładu.  

W obrębie obu zakładów nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 350 m na południe. 

Otoczenie sąsiedniego Zakładu stanowią: 

– od strony wschodniej znajdują się tereny zielone porośnięte roślinnością niską oraz 

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

pracowniczych ogródków działkowych, 

– od strony południowej zaplanowane zostało przedmiotowe przedsięwzięcie, dalej 

znajdują się zakłady przemysłowe i usługowe, między innymi zakład wyrobów 

mięsnych, skład materiałów budowlanych oraz tory kolejowe, 

– od strony zachodniej znajdują się zakłady przemysłowe, usługowe i hurtownie, takie 

jak producent mebli, wulkanizacja, skup złomu, hurtownia sprzętu elektrycznego, 

– od strony północnej znajduje się hurtownia spedycyjna oraz inne zakłady 

przemysłowe i usługowe, takie jak np. firmy budowlane, sklepy motoryzacyjne. 

Sąsiedztwo obu zakładów to tereny przemysłowe. Ponad to zakłady te znajdują się na 

obrzeżach miasta. 

Przewidywane imisje skumulowane występujące w obrębie planowanego Zakładu 

i sąsiedniego Zakładu (praca kotłów gazowych oraz ruch pojazdów spalinowych) nie 
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spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

i roślin oraz wartości odniesienia poza analizowanym obszarem. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, nie należy przewidywać występowania 

oddziaływań odorowych, szczególnie skumulowanych w obrębie obu Zakładów. 

2 Należy omówić poszczególne etapy produkcji karmy dla zwierząt  pod katem możliwych 
emisji substancji zapachowych oraz rozwiązania, jakie zostaną podjęte  
w zakładzie celem zminimalizowani oddziaływań. 

Surowce pochodzenia zwierzęcego magazynowane będą w chłodni oraz mroźni, 

w której będzie panowała temperatura 0-4C lub -18C . Przyjmowany do produkcji surowiec 

będzie schłodzony lub zamrożony, co zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 

Kolejne procesy technologiczne, takie jak rozdrabnianie surowca schłodzonego i mrożonego 

na specjalistycznym urządzeniu do tego przystosowanym, mieszanie surowca z dodatkami 

roślinnymi oraz wodą, homogenizacja zachodzą w zamkniętych zbiornikach. Następnie 

jednolita homogenna masa w szczelnym układzie rurowym przekierowywana jest do 

parzenia, po czym za pomocą pomp masa trafia instalacją rurową do tunelu parowego, gdzie 

odbywa się obróbka termiczna. 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. Powyższe procesy zachodzą w układzie zamkniętym. 

Po cięciu następuje wypełnianie opakowań schłodzonym kawałkiem oraz nalewanie sosu. 

Produkcja sosu odbywać się w zamkniętych zbiornikach, a nalewanie sosu zachodzić będzie 

w układzie zamkniętym przy udziale pomp i rur ze stali nierdzewnej. Następnie opakowania 

będą szczelnie zamykane za pomocą odpowiednich maszyn, pakowane w opakowania 

zbiorcze i przechowywane w chłodni. Technologia produkcji oparta jest na nowoczesnych 

urządzeniach zapewniających sterylność oraz wysoką jakość produktu. Technologia produkcji 

oparta jest o surowce mrożone i świeże oraz odpowiada typowej technologii przetwórstwa 

żywności dla ludzi typu konserwy. Świeże surowce będą codziennie dowożone do zakładu 

w ilościach nie większych niż wynika to z zapotrzebowania dobowego zakładu. Nie 

przewiduje się produkcji uciążliwej odorowo karmy suchej czy mączek paszowych. 

W związku z powyższym to nowoczesna technologia produkcji zapobiegnie 

powstawaniu odorów. Ponad to prowadzone będą regularne przeglądy i konserwacje 
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uszczelnień, szczególnie na rurociągach, pompach i innych potencjalnych źródłach emisji 

substancji zapachowoczynnych.  

3 Przedstawić sposób postępowania z odpadami poprodukcyjnymi mogącym stwarzać 
zagrożenie wystąpienia uciążliwości odorowych oraz sposoby zabezpieczenia 
i przeciwdziałania.  

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający 

negatywnemu wpływowi na środowisko. W zależności od charakterystyki danych odpadów 

będą one magazynowane wewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu, w którym panuje 

obniżona temperatura lub na zewnątrz w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych 

na podłożu utwardzonym. Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone będą przed 

dostępem osób trzecich oraz zwierząt, a także odpowiednio oznaczone.  

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia będą powstawać 

w sytuacji awaryjnej związanej z np. awaryjnym przestojem produkcji lub przedostaniem się 

do produktu ciała obcego. Technologia produkcji minimalizuje fakt powstawiania odpadów 

produkcyjnych. Odpady te będą magazynowane w szczelnym izolowanym pomieszczeniu 

w warunkach chłodniczych od 0 do 4oC, a następnie obierane przez odbiorcę tego typu 

odpadów. 

W związku z powyższym nie przewiduje się powstawania odorów przy magazynowaniu 

odpadów. 

4 Należy uszczegółowić zakres i częstotliwość wymaganych do prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza (zbyt ogólny zapis na stronie 118 raportu). 

Zgodnie z art. 2, ust. 6, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 

września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 t.j.) analizowane przedsięwzięcie podlega obowiązkowi 

wykonywania pomiarów emisji okresowych co najmniej raz na trzy lata, ze względu na 2 

kotły gazowe o mocy powyżej 1 MW (2 kotły po 2600 kW każdy). W tym celu planuje się 

montaż specjalnych króćców pomiarowych na emitorach. Pomiary prowadzone będą 

na króćcach pomiarowych zgodnie z zakresem i metodyką określonymi w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu. Ponad to stanowiska pomiarowe wykonane zostaną zgodnie 

z wytycznymi przedstawionymi w normach PN-EN 15259:2011 oraz PN-Z-04030-7:1994. 
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Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
 
1. Wskazania lokalizacji przedsięwzięcia w formie graficznej i opisowej 

z uwzględnieniem sąsiedztwa terenów/obiektów wrażliwych (budynki mieszkalne, 
budynki szpitali i domów opieki społecznej, obiekty lub tereny 
rekreacyjnowypoczynkowe, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci  i młodzieży oraz ujęcia wody i ich strefy ochronne itp.). Opis zawarty 
na stronie 8 raportu o treści „W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się 
tereny podlegające zapisom mpzp określone jako: aktywność gospodarcza 
stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony południowo – zachodniej, zachodniej 
i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 
wschodniej oraz południowo wschodniej oraz tereny pracowniczych ogrodów 
działkowych położone  w odległości ok. 68 m na wschód, za torami kolejowymi” jest 
zbyt ogólnikowy. 

Tereny/ obiekty wrażliwe nie stanowią sąsiedztwa przedsięwzięcia, w promieniu 100 m 

znajdują się wyłącznie tereny ogrodów działkowych usytuowane na terenach 

przeznaczonych jako tereny kolejowe, a wiec nie podlegające ochronie akustycznej, w uwagi 

na ich funkcję – ogrody działkowe uwzględniono je w analizie jako tereny o funkcji 

rekreacyjno - wypoczynkowej. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 350 m na 

południe, budynek szpitala ok. 2,6 km na południe, dom opieki społecznej ok. 2,8 km na 

północny-zachód, obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe ok. 1,1 km na zachód, budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ok. 920 m na południowy-

zachód. Odległość od ujęcia wody podano w Raporcie. 

Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowego Zakładu stanowią zabudowania przemysłowo-

usługowe, takie jak hurtownie, zakład wyrobów mięsnych, skład materiałów budowlanych, 

producent mebli, wulkanizacja, mechanik samochodowy, skup złomu, hurtownia sprzętu 

elektrycznego, a także tory kolejowe i ogródki działkowe. Opis otoczenia przedmiotowego 

zakładu przedstawiono również w uwadze nr 1 do Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska.  

Najbliższe otoczenie przedstawiono na załączniku nr 3 (wersja elektroniczna). 
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2 Rozdzielenia informacji dotyczących zakładu SuperDrob S.A. Oddział w Lublinie - 
zakład produkcyjny, istniejącego na terenie przy ul. Zimnej 2 od obiektów 
planowanych do realizacji dla zakładu produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących,  
z wyszczególnieniem które z obiektów będą wspólnie użytkowane przez oba zakłady. 

Wspólnie nie będą użytkowane żadne obiekty przez oba zakłady. 

3 Przedstawienia w formie graficznej planowanego sposobu zagospodarowania terenu 
inwestycji z zaznaczonymi planowanymi obiektami budowlanymi i technologicznymi 
wraz z wjazdami i wyjazdami z terenu zakładu oraz studniami i planowanym 
separatorem substancji ropopochodnych.  

Mapa zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1. 

4 Opisania najbliższego otoczenia planowanego zakładu. Zapis, że są to tereny 
aktywności  gospodarczej, jest zbyt ogólnikowy.  

Informacje na temat najbliższego otoczenia planowanego zakładu zostały 

przedstawione w uwadze nr 1 Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

oraz w uwadze nr 1 do Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

5 Podania informacji na temat liczby planowanych do zatrudnienia pracowników oraz 
wskazanie, gdzie będą zlokalizowane pomieszczenia zaplecza sanitarno-
higienicznego dla pracowników, które powinny spełniać wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 
poz. 1650 ze zm.).  

Planowane zatrudnienie w Zakładzie: 62 osoby na zmianę, w tym około 40 pracowników 

produkcyjnych i około 22 biurowych.  

Przewidywana jest praca na produkcji na 3 zmiany. 

Przewidywana praca w biurze 1 zmiana. 

Pomieszczenia zaplecza sanitarno-higienicznego dla pracowników, będą spełniały 

wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 

poz. 1650 ze zm.).  

W szatniach pracowniczych podzielonych na część brudną i czystą zapewnione będą 

szafki z oddzielną częścią na odzież prywatną i na odzież roboczą. Do szatni przylegały będą 

węzły sanitarno- higieniczne. Wszystkie pomieszczenia socjalne i higieniczne zostaną 

wykończone w zakresie posadzek i ścian w glazurę/terakotę. 
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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.  

Pomieszczenia socjalne i biurowe będą wyposażone w system ogrzewania. 

6 Wyjaśnienia zapisu zawartego na stronie 67 raportu o treści „Najbliżej zlokalizowane 
ujęcie wody to studnie Zakładów mięsnych oddalone o ok. 45 m na północ od terenu 
planowanego zakładu, ponadto istniejący zakład posiada własne ujęcie składające 
się w 3 studni wierconych o zasobach eksploatacyjnych 200 m³/h, głębokości 60-65 
m, posiadających strefy ochrony bezpośredniej.” Z zapisu nie wynika czy 3 studnie 
wiercone należą do zakładów mięsnych czy do planowanego zakładu produkcji 
karmy?  

Zgodnie z zapisem podanym w Raporcie istniejący zakład posiada własne ujęcie 

składające się z 3 studni wierconych, co należy rozumieć, że studnie należą do istniejącego 

zakładu Super Drób. 

7 Uzupełnienia charakterystyki przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzaju, ilości oraz sposobu przechowywania wszystkich surowców planowanych dla 
produkcji karmy.  

Do zakładu dostarczane będą surowce w dwóch formach: schłodzonym o temp. od 0 do 

4°C oraz surowiec mrożony w temp. od -15°C do -18°C. Czas magazynowanie surowca 

schłodzonego w komorze specjalnie do tego przygotowanej to maksymalnie 24 h, 

w przypadku surowca mrożonego maksymalny czas magazynowania wyniesie 3 tygodnie.  

Przyjęcie surowca mięsnego do zakładu odbywać się będzie w strefie - rampa przyjęcie 

surowca gdzie temperatura otoczenia w pomieszczeniu może wynosić max do 12oC. 

Surowiec przyjmowany będzie przez doki które poza kurtyną zimną posiadają dodatkowe 

uszczelnienie pneumatyczne.  

Proces przyjęcia surowców sypkich do zakładu odbywa się na dwa sposoby w zależności 

od rodzaju surowca sypkiego.  
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Mąka pszenna i jej dostawy odbywać się będą specjalnymi do tego przystosowanymi 

cysternami pozwalającymi na przekazanie jej do zewnętrznego silosu w sposób zamknięty za 

pomocą układu pneumatycznego.  

Pozostałe dodatki paszowe wykorzystywane do produkcji przyjmowane będą przez dok 

posiadający kurtynę zimną. Po dokonaniu kontroli, surowce sypkie przekierowywane będą 

do magazynowania w budynku w magazynie dodatków sypkich. 

8 Szczegółowego opisu postępowania z wytwarzanymi ściekami technologicznymi oraz 
opisu technologii planowanej na terenie oczyszczalni ścieków, o której mowa m.in. 
na 21 stronie raportu.  

Podczyszczanie będzie polegać na zastosowaniu mechanicznego zatrzymania części 

stałych na sicie oraz koagulacji i flotacji prowadzonej na zasadzie turbulencji przepływu. Po 

wprowadzeniu do zbiornika flotacji ścieków z koagulantem pod wpływem rozprężania się 

mieszaniny wodno-powietrznej z flokulantem, pęcherzyki powietrza będą wynosić 

zanieczyszczenia na powierzchnię, tworząc kożuch, natomiast grubsze/cięższe frakcje 

zanieczyszczeń opadną do leja jako osad. Do procesów wykorzystywane będą: flokulant, 

koagulant i odczynnik do korekty pH. Procesy podczyszczania stanowiły będą integralną 

część linii produkcyjnej - zbiorniki znajdować się będą w specjalistycznie przygodowym do 

tego pomieszczeniu, w pomieszczeniu zamkniętym. Osad będzie odbierany przez 

zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę, która posiada aktualne, obowiązujące decyzje 

administracyjne w zakresie wytwarzania wspomnianych odpadów. Podmioty te są 

zobowiązane do zagospodarowania wytworzonego odpadu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

9 Przedstawienia rozwiązań zabezpieczających środowisko w przypadku ewentualnego 
wystąpienia sytuacji awaryjnej.  

Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę odbywało się będzie z przeciwpożarowego 

zbiornika, dzięki czemu wszelkie problemy z zapewnieniem wody w sytuacjach awaryjnych 

zostaną wyeliminowane. 

Dodatkowo zakład będzie zaopatrzony w oznakowanie ewakuacyjne i oświetlenie 

awaryjne. 

W zakładzie, rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa 

budowlanego, a tym samym zapewni należyte rozwiązania - dla uzyskania właściwej 
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odporności obiektu na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak: nawalne deszcze 

i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, susze, 

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. 

Przy prawidłowo zaprojektowanym i zrealizowanym przedsięwzięciu, a następnie 

prawidłowym użytkowaniu wszystkich elementów instalacji oraz przestrzeganiu zasad bhp 

ryzyko katastrofy budowlanej jest minimalne. Istniejąca konfiguracja terenu, budowa 

geologiczna oraz hydrografia terenu ograniczają realną możliwość wystąpienia powodzi bądź 

osuwisk.  

10 Wyjaśnienia zasadności twierdzenia zawartego na stronie 115 przedstawionego 
raportu o treści „Przeprowadzona analiza wykazała, że zasięg oddziaływania 
przedsięwzięcia ograniczony będzie do terenu analizowanego przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie będzie powiązana z innymi 
przedsięwzięciami i nie będzie powodował akumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, 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” 
co może budzić wątpliwości m.in. po analizie, że oba przedsięwzięcia tj. zakład 
istniejący i planowany, mogą korzystać z wykazanego na zagospodarowaniu terenu 
ujęcia wód podziemnych, z istniejącej oczyszczalni ścieków, a na pewno z dróg 
dojazdowych i wyjazdowych. Przypuszczenia, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie 
zamyka się w granicy własnego terenu może potwierdzić zapis ze strony 92 raportu 
„Izofona 55 dB zamyka się na terenie przedsięwzięcia, od strony wschodniej zamyka 
się w odległości do 25 m od terenu przedsięwzięcia na terenie niepodlegającym 
ochronie akustycznej”.   
W związku z powyższym należy przeanalizować powiązanie z innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie 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. 

Zapis ze strony 92 raportu „Izofona 55 dB zamyka się na terenie przedsięwzięcia, od 

strony wschodniej zamyka się w odległości do 25 m od terenu przedsięwzięcia na terenie 

niepodlegającym ochronie akustycznej” nie wskazuje na wykroczenie oddziaływań poza 
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teren przedsięwzięcia. Ww. zapis stanowi informację w jakiej maksymalnej odległości od 

terenu przedsięwzięcia prognozowana jest izofona 55 dB zamyka, ponadto podkreślono, że 

teren nie podlega ochronie akustycznej. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapa zagospodarowania terenu 

2. Promesa MPWiK na odbiór ścieków 

3. Mapa przedstawiająca najbliższe otoczenie Zakładu – wersja elektroniczna, 

4. Zakres monitoringu prowadzonego procesu technologicznego produkcji karmy dla 

zwierząt., 

5. Schematy produkcji. 
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WPROWADZENIE 

Niniejszy aneks powstał w odpowiedzi na pisma Urzędu Miasta Lublin odnoszące się 

do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.09.2021 r. znak 

WOOŚ.4221.42.2021.GN.2 oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 15.09.2021 r. znak NZ.9022.6.6.2021.WW 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. pismach. 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
 

1 Należy przedstawić informacje dotyczące usytuowania przedmiotowej inwestycji 
względem terenów sąsiednich (obiekty, zakłady, magazyny itp). W przedłożonym 
raporcie wskazano jedynie otoczenie terenu względem przeznaczenia terenu 
wynikającego z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Informacje te są zbyt ogólne.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane zostało na obrzeżach miasta. Ponad 

to sąsiedztwo przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią zabudowania przemysłowo-

usługowe. 

W obrębie przedmiotowego zakładu nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 350 m na południe. 

W sąsiedztwie przedsięwzięcia brak jest również szpitali i domów opieki. 

Od strony wschodniej Zakładu znajdują się tereny zielone porośnięte roślinnością niską 

oraz krzewami należące do zakładu SuperDrob S.A., dalej tory kolejowe i tereny 

pracowniczych ogródków działkowych. 

Od strony południowej znajdują się zakłady przemysłowe i usługowe, składy materiałów 

budowlanych oraz tory kolejowe. 

Od strony zachodniej znajdują się zakłady przemysłowe, usługowe i hurtownie, takie jak 

producent mebli, wulkanizacja, mechanik samochodowy, skup złomu, hurtownia sprzętu 

elektrycznego. 
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Od strony północnej za sąsiednim zakładem SuperDrob S.A. znajduje się hurtownia 

spedycyjna oraz inne zakłady przemysłowe i usługowe, takie jak np. firmy budowlane, sklepy 

motoryzacyjne, skład materiałów budowlanych. 

2 Należy przedstawić informacje o różnorodności biologicznej w rejonie przedmiotowej 
inwestycji. Informacje przedstawione na ten temat w raporcie są opracowane bardzo 
ogólnie. 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie pod względem przyrodniczym nie wyróżnia 

się niczym szczególnym na poziomie lokalnym ani regionalnym.  

Obecnie jest to obszar nie użytkowany. Pod względem botanicznym jest to teren 

bardzo ubogi. Teren został przygotowany do realizacji inwestycji. Występują tu pojedyncze 

siedliska przekształcone pochodzenia antropogenicznego. Podczas wizji lokalnej 

zaobserwowano sukcesję roślinności ruderalnej i inwazyjnej jest to zjawiskiem typowym dla 

terenów wyłączonych z użytkowania gospodarczego. W efekcie na omawianym terenie 

wykształciły się zbiorowiska roślinności pospolitej, nie mające większej wartości 

przyrodniczej oraz znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej różnorodności 

biologicznej. 

Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest siedlisk potencjalnie 

cennych faunistycznie, które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i różnorodnej 

fauny. 

Na obszarze planowanej Inwestycji nie stwierdzono występowania przedstawicieli 

gadów i płazów. Na omawianym obszarze nie występują zbiorniki wodne ani cieki, w związku 

z tym brak jest tu miejsc  potencjalnego rozrodu płazów.  

Nie przewiduje się istotnego wpływu planowanej Inwestycji na różnorodność 

biologiczną w obrębie terenu inwestycji i jego sąsiedztwie. 

3 Należy przedstawić dokładny opis krajobrazu, w którym przedmiotowe przedsięwzięcie 
będzie realizowane.  

Krajobraz wokół omawianego przedsięwzięcia nie posiada cech szczególnych dla 

krajobrazu kulturowego, jest to teren o przeznaczeniu typowo przemysłowym. 

Realizacja Inwestycji przyczyni się do podniesienia walorów krajobrazowych terenu 

poprzez budowę obiektów wraz z infrastrukturą w nowoczesnym rozwiązaniu 

architektonicznym i technologicznym. 
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4 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że wielkość produkcji na terenie Zakładu 
wynosić będzie 83 520 Mg/rok produktów w puszkach oraz saszetkach. Planowane 
zużycie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego to ilość 33 408 Mg/rok. Biorąc 
powyższe pod uwagę należy wskazać pozostałe surowce do produkcji karmy dla 
zwierząt, oraz jakie będzie roczne zużycie pozostałych surowców w skali roku (Mg/rok) 
(surowce roślinne oraz inne dodatki, o których mowa w części opisowej raportu). 

W produkcji wykorzystywane będą surowce: 

– pochodzenia zwierzęcego 32 - 45 %, 

– pochodzenia roślinnego 5 - 7,2 %, 

– woda 50 - 60 %.  

Zgodnie z obligującymi zakład przepisami prawa paszowymi producent pasz może 

wykorzystywać do produkcji materiały paszowe opisane i podane w Rozporządzeniu 68/2013 

określające możliwe kategorie materiałów paszowych wykorzystywanych do produkcji. 

W przypadku dodatków paszowych normują to przepisy Unijne i ich wykaz w zakresie 

dopuszczalnych dodatków paszowych Animal feed additives tj: 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/animal-feed_additives_eu-register_1831-

03.pdf 

Nic po za materiałami i dodatkami wymienionymi w powyższej dokumentacji producent 

pasz nie ma prawa wykorzystywać do produkcji.  

5 Należy wskazać (zidentyfikować) rodzaje produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego kategorii 3 kierowanych do produkcji karmy dla zwierząt w oparciu  
o rozporządzenie 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).  

Do produkcji karmy będą używane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

z kategorii III określone w rozporządzeniu 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: 

a) tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi lub, w przypadku zwierząt łownych, całe 

zabite zwierzęta lub ich części, które nadają się do spożycia przez ludzi zgodnie 
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z przepisami wspólnotowymi, lecz nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi z powodów 

handlowych; 

b) tusze i następujące części pochodzące albo ze zwierząt, które zostały poddane ubojowi 

w rzeźni i zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi 

w następstwie kontroli przedubojowej, albo całe zwierzęta i ich następujące części 

pochodzące ze zwierząt łownych zabitych z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 

zgodnie z przepisami wspólnotowymi: 

(i) tusze lub całe zwierzęta i ich części odrzucone jako nienadające się do spożycia przez ludzi 

zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz które nie wykazują żadnych objawów choroby 

przenoszonej na ludzi lub zwierzęta; 

(iii) skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i obrzynkami, rogi i stopy, łącznie z paliczkami oraz 

kośćmi nadgarstka i śródręcza, kośćmi stopy i śródstopia zwierząt innych niż przeżuwacze, 

wymagających badań na TSE 

i) zwierzęta wodne i części takich zwierząt, z wyjątkiem ssaków morskich, które nie 

wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta. 

6 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że puszki z zawartością o niewłaściwej wadze 
będą eliminowane. Należy przedstawić informacje dotyczące dalszego sposobu 
postępowania z wyeliminowanymi produktami. 

Puszki o niewłaściwej wadze nie będą traktowane jako odpad ponieważ nadwaga lub 

niedowaga produktu nie jest kwalifikowana do wad jakościowych ale handlowych. Produkty 

takie zostaną przez Zakład otworzone, wsad mięsny zostanie przekazany do ponownego 

wykorzystania do takiej samej receptury idącej na linii. 

Odpad będą stanowić opakowania z metali, które zostaną przekazane uprawnionej 

firmie.  
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7 W dokumentach nie wskazano metody 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. Biorąc powyższe pod uwagę, należy 
wskazać metodę obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kierowanych 
do przetwarzania w oparciu o ww. rozporządzenie.  
Ponadto należy określić wszystkie rodzaje składników planowanych do wykorzystania 
podczas produkcji karmy dla zwierząt: produktów w puszkach, produktów  
w saszetkach sosy/galarety, jaką funkcję pełnią w procesie technologicznym jak również 
wskazać parametry wymagane podczas przetwarzania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego określonych dla danej metody przetwarzania. Informacje 
przedstawione na ten temat są opracowane bardzo ogólnie oraz mało precyzyjnie np. 
w aneksie nr 1 do raportu przedstawiono informacje, że sterylizacja produktów 
ubocznych prowadzona będzie w autoklawach do temperatury 122 - 124°C, natomiast 
z ww. rozporządzenia wynika, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, 
w cząstkach o wielkości nieprzekraczającej 50 mm, muszą być podgrzewane do 
temperatury wewnątrz powyżej 133°C nieprzerwanie przez co najmniej 20 minut pod 
ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów (zakładając, że planowana do 
zastosowania metodą obróbki na terenie przedmiotowej inwestycji jest metodą 
przetwarzania 1 (sterylizacja ciśnieniowa)). Biorąc powyższe pod uwagę należy 
przedstawić stosowne wyjaśnienia we wskazanych powyżej kwestiach.  

Zapisy zawarte w Rozporządzeniu 1069 art. 3 ust 19 opisane są pod hasłem Definicja. 

Jak sama nazwa definicja wskazuje, iż jest to nie zalecenie ale ogólna definicja na czym 

polega proces sterylizacji ciśnieniowej.  

Zapisy zawarte w rozdziale II sekcja 4 ust. 4 który określa iż w przypadku produktów 

pochodzenia zwierzęcego kat 3 dopuszczalne są następujące metody przetwarzania od 1-5 

oraz 7. Produkcja w analizowanym zakładzie  przez Inspekcję weterynaryjna kwalifikowana 

jest pod metodę 7 a nie jak sugeruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pod metodę 1 

Wielkość rozdrobienia cząstek mięsnych surowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

wyniesie 5-8 mm (a nie 50 mm) (dodatkowo na II etapie procesu przed obróbką podlega 

homogenizacji). Wielkość 50 mm odnosi się do mięsa surowego nie przetworzonego tj nie 

poddanego obróbce termicznej.  
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Podane parametry obórki termicznej tj. sterylizacji mają spełniać dwa główne założenia: 

1. Mikrobiologiczne wyrobie gotowym tj. 

Clostridium perfringens nieobecne w 1 g produktów 

Salmonella: nieobecna w 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 

Enterobakterie: n=5, c=2; m=10; M=300 w 1 g 

2. Założenie Fizyczne tj min. wartość F0 3,1 Polska Norma dla produktów mięsnych 

sterylizowanych PN-A-82022:1998 Załącznik B. 

Zgodnie z obligującymi zakład przepisami prawa paszowymi producent pasz może 

wykorzystywać do produkcji materiały paszowe opisane i podane w Rozporządzeniu 68/2013 

określające możliwe kategorie materiałów paszowych wykorzystywanych do produkcji. 

W przypadku dodatków paszowych normują to przepisy Unijne i ich wykaz w zakresie 

dopuszczalnych dodatków paszowych Animal feed additives tj.: 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/animal-feed_additives_eu-register_1831-

03.pdf 

Nic po za materiałami i dodatkami wymienionymi w powyższej dokumentacji producent 

pasz nie ma prawa wykorzystywać do produkcji.  

8 Z informacji zawartych w raporcie (str. 19) wynika, że na terenie inwestycji znajdować 
się będzie linia do produkcji pasztetów. Należy wyjaśnić informacje w tym zakresie  
z uwagi na to, iż w pozostałych częściach raportu nie zostały uwzględnione tego typu 
informacje.  

Na terenie przedsięwzięcia nie będzie dodatkowej linii do produkcji pasztetów. 

9 Należy ocenić w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji  
i stosowanych technologii. 
W dokumentacji nie zostały przedstawione planowane działania adaptacyjne 
zapobiegające wystąpieniu oraz w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych tj. 
pożary, silne wiatry, susze, osuwiska ziemne, intensywne opady śniegu/deszczu, 
wyładowania atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur 
itp.). Nie przedstawiono również informacji na temat planowanych działań 
adaptacyjnych zapobiegające wystąpieniu oraz w przypadku wystąpienia katastrofy 
budowlanej. Należy uzupełnić te informacje. 

W zakładzie, rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa 
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budowlanego, a tym samym zapewni należyte rozwiązania - dla uzyskania właściwej 

odporności obiektu na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak: nawalne deszcze 

i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, susze, 

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. 

Przy prawidłowo zaprojektowanym i zrealizowanym przedsięwzięciu, a następnie 

prawidłowym użytkowaniu wszystkich elementów instalacji oraz przestrzeganiu zasad bhp 

ryzyko katastrofy budowlanej jest minimalne. Istniejąca konfiguracja terenu, budowa 

geologiczna oraz hydrografia terenu ograniczają realną możliwość wystąpienia powodzi bądź 

osuwisk.  

Brak jest zatem podstaw, aby planować na tym etapie jakiekolwiek działania 

adaptacyjne w przypadku ich wystąpienia.  

10 Należy przedstawić informacje w zakresie przewidywanego oddziaływania 
przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia poważnej awarii, a także jakie ryzyko dla 
środowiska wiąże się z możliwością wystąpienia awarii oraz omówić środki 
zapobiegające wystąpieniu awarii.  

W związku z funkcjonowaniem zakładu istnieje możliwość wystąpienia pożaru. 

W ramach działań adaptacyjnych cały zakład zostanie wyposażony w nowoczesny system 

przeciwpożarowy (automatyczny system tryskaczowy- nawodniony, z czujkami dymu 

i temperatury). 

Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę odbywało się będzie z przeciwpożarowego 

zbiornika, dzięki czemu wszelkie problemy z zapewnieniem wody w sytuacjach awaryjnych 

zostaną wyeliminowane. 

Dodatkowo zakład będzie zaopatrzony w oznakowanie ewakuacyjne i oświetlenie 

awaryjne. 

Działania adaptacyjne i łagodzące prowadzone w Zakładzie na rzecz zminimalizowania 

katastrof naturalnych to:  

– wprowadzenie nowych i nowoczesnych technologii produkcyjnych, 

– wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła i odzysku ciepła,  

– racjonalne gospodarowanie energią, 

– realizacja zbiornika retencyjnego. 
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11 Należy przedstawić informacje dotyczące zagrożenia/braku zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
w tym wynikającego z emisji. Informacje w tym zakresie należy przedstawić  
w szczególności dla etapu eksploatacji inwestycji w odniesieniu do zagrożenia dla 
zdrowia ludzi pracujących na terenie Zakładu. Przeprowadzając analizę należy 
uwzględnić rodzaje oraz ilości planowanych zastosowania substancji/preparatów, 
rodzaju prowadzonych czynności itp. Jakie zostaną zastosowane zabezpieczenia 
zapobiegające ewentualnemu wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzie. 

Oddziaływanie na ludzi na etapie eksploatacji inwestycji minimalizowane będzie 

poprzez szereg działań technicznych i organizacyjnych. Zakład został zaprojektowany zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami branżowymi z uwzględnieniem planowanej do 

wprowadzenia technologii. Wszystkie urządzenia zlokalizowane na terenie przedsięwzięcia 

obsługiwane będą przez przeszkolonych do ich obsługi pracowników. Wszyscy pracownicy 

przeszkoleni zostaną z zasad obowiązujących na stanowiskach pracy oraz działań 

w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt ochrony 

osobistej.  

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 

środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, że analizowany 

zakład spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych 

zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł, 

czyli z procesu spalania paliw w pojazdach parkujących na projektowanych miejscach 

parkingowych i poruszających się po drogach dojazdowych oraz emisja ze spalania gazu 

w celach energetycznych w kotłach i nagrzewnicach, nie spowoduje przekraczania 

standardów jakości powietrza określonych w: 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 t.j.). 

Z przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń wynika, że etap eksploatacji 

inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach otrzymanych z biura 

projektowego nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów 

chronionych akustycznie a tym samym budynków mieszkalnych w porze dnia jak i porze 

nocy. Zarówno w porze dnia jak i porze nocy dotrzymane będą na granicy terenów 

chronionych akustyczne (a tym samym przy budynkach mieszkalnych) wartości 



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 2 
 

 

10 

dopuszczalne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

12 Należy szczegółowo omówić zakres monitoringu prowadzonego procesu 
technologicznego produkcji karmy dla zwierząt.  

Zakres monitoringu prowadzonego procesu technologicznego produkcji karmy dla 

zwierząt przedstawiono w załączniku nr 4 do Aneksu. 

13 Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247ze zm.), jeżeli planowane 
przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 
technikami o których mowa w Dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych 
dostępnych technik (BAT) dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego i produkcji napojów 
– Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola).  

OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT  

Systemy zarządzania środowiskowego 

BAT 1. Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy 

zapewniać opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego 

w sobie wszystkie następujące cechy i elementy: 

(i) zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa, w tym kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania 

środowiskowego, 

(ii) analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań 

zainteresowanych stron, określenie cech instalacji, które wiążą się z możliwym ryzykiem dla 

środowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak również mających zastosowanie wymogów prawnych 

dotyczących środowiska, 

(iii) opracowanie strategii ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę 

efektywności środowiskowej instalacji, 
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(iv) określenie celów i wskaźników efektywności w odniesieniu do znaczących aspektów 

środowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodności z mającymi zastosowanie wymogami 

prawnymi, 

(v) planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby 

działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe i uniknąć ryzyka 

środowiskowego, 

(vi) określenie struktur, ról i obowiązków w odniesieniu do aspektów i celów 

środowiskowych oraz zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich; 

(vii) zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca 

może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. poprzez przekazywanie 

informacji i szkolenia), 

(viii) komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, 

(ix) wspieranie zaangażowania pracowników w dobre praktyki zarządzania 

środowiskowego, 

(x) opracowanie i stosowanie podręcznika zarządzania oraz pisemnych procedur w celu 

kontroli działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, jak również odpowiednich 

zapisów, 

(xi) skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu, 

(xii) wdrożenie odpowiednich programów konserwacji, 

(xiii) protokoły gotowości i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, w tym 

zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu (na środowisko) sytuacji wyjątkowych lub 

ograniczanie ich negatywnych skutków, 

(xiv) w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej części, 

uwzględnienie jej oddziaływania na środowisko w trakcie użytkowania, co obejmuje budowę, 

konserwację, eksploatację i likwidację, 

(xv) program monitorowania i pomiarów, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi 

informacjami można zapoznać się w sprawozdaniu referencyjnym dotyczącym 

monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED, 

(xvi) regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej, 

(xvii) okresowe niezależne (o ile to możliwe) audyty wewnętrzne i okresowe niezależne 

audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej i ustalenia, czy system 
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zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy odpowiednio 

go wdrożono i utrzymywano, 

(xviii) ocenę przyczyn niezgodności, wdrażanie działań naprawczych w odpowiedzi na 

przypadki niezgodności, przegląd skuteczności działań naprawczych oraz ustalenie, czy 

podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić, 

(xix) okresowy przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez 

kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem jego stałej przydatności, prawidłowości 

i skuteczności, 

(xx) monitorowanie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik. 

BAT 1 zostanie spełniony. 

BAT 2. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami i ograniczyć emisje, 

w ramach BAT należy zawrzeć postanowienia dotyczące ustanowienia, utrzymywania 

i regularnego dokonywania przeglądu (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) 

wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych 

w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie 

określone poniżej elementy. 

I. Informacje na temat procesów produkcji żywności, napojów i mleka, w tym: 

a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji, 

b) opisy technik zintegrowanych oraz technik oczyszczania ścieków/gazów odlotowych 

w celu zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, w tym ich efektywność. 

II. Informacja o zużyciu i wykorzystaniu wody (np. schematy przepływu i bilanse masy 

wody) oraz określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków 

(zob. BAT 7). 

III. Informacje na temat ilości i cech charakterystycznych strumieni ścieków, takie jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz pH i temperatura, 

b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów 

(np. OWO lub ChZT, związki azotu, fosforu, chlorku, przewodność właściwa) oraz ich 

zmienność. 

IV. Informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych, takie 

jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury, 
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b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów 

(np.: pyłu, całkowitego LZO, CO, NOX, SOX) i ich zmienność, 

c) obecność innych substancji, które mogą mieć wpływ na układ oczyszczania gazów 

odlotowych lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, pary wodnej, pyłu). 

V. Informacje na temat zużycia i wykorzystania energii, ilości użytych surowców, a także 

ilości i cech charakterystycznych wytworzonych pozostałości oraz określenie działań na rzecz 

ciągłej poprawy w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami (zob. np.: BAT 6 i BAT 

10). 

VI. Określenie i wdrożenie odpowiedniej strategii monitorowania w celu zwiększenia 

efektywnego gospodarowania zasobami, z uwzględnieniem zużycia energii, wody 

i surowców. Monitorowanie może obejmować bezpośrednie pomiary, obliczenia lub zapisy 

z odpowiednią częstotliwością. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej 

odpowiednim poziomie (np. na poziomie procesu lub zespołu urządzeń/instalacji). 

BAT 2 zostanie spełniony 

Monitorowanie 

BAT 3. W przypadku odnośnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni 

ścieków (zob. BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu 

(w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach 

(np. na wlocie lub na wylocie z obróbki wstępnej, na wlocie do końcowego oczyszczania, 

w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację). 

BAT 3 będzie spełniony poprzez prowadzenie bieżącego monitoringu parametrów linii 

technologicznej oraz oczyszczania ścieków natychmiast eliminując wszelkie odstępstwa od 

norm produkcji oraz parametrów odprowadzanych ścieków. 

BAT 4. W ramach BAT należy monitorować emisje do wody co najmniej z podaną 

poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach 

BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 

zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. 

W przedmiotowym przypadku BAT 4 nie dotyczy - odbiornikiem ścieków będzie 

kanalizacja będąca własnością innego podmiotu (kanalizacja gminna), przedmiotowe ścieki 

nie będą odprowadzane do wód, chlorki nie zostały zidentyfikowane jako substancja istotna 

w strumieniu ścieków. 
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Substancja/parametr Normy 
Minimalna częstotliwość 

monitorowania (1) 

Monitorowanie 

powiązane z 

Chemiczne zapotrzebowanie na 

tlen (ChZT) (2) (3) 
Brak dostępnej normy EN 

Raz dziennie (4) 

BAT 12 

Azot ogólny (TN) (2) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN 12260, EN ISO 11905-

1) 

 

Ogólny węgiel organiczny 

(OWO) (2) (3) 
EN 1484  

Fosfor ogólny (TP) (2) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN 

ISO 6878, EN ISO 15681-1 i -

2, ENISO 11885) 

 

Zawiesina ogólna (TSS) (2) EN 872  

Biochemiczne zapotrzebowanie 

na tlen (BZTn) (2) 
EN 1899-1 Raz w miesiącu  

Chlorki (Cl-) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN ISO 10304-1, EN ISO 

15682) 

Raz w miesiącu - 

(1) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została zidentyfikowana jako istotna w 

strumieniu ścieków na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2. 
(2) Monitorowanie ma zastosowanie tylko w przypadku zrzutu bezpośredniego do odbiornika wodnego. 
(3) Monitorowanie OWO i ChZT są alternatywne. Monitorowanie OWO jest preferowanym wariantem ponieważ 

nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków. 
(4) Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można zmniejszyć częstotliwość 

monitorowania; monitorowanie należy jednak przeprowadzać w każdym przypadku co najmniej raz na miesiąc. 

BAT 5. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza 

co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. 

Substancja/parametr Sektor Szczegółowy proces Normy 

Minimalna 

częstotliwość 

monitorowania 
(1) 

Monitorowanie 

powiązane z 

Pył Pasza 

Suszenie paszy zielonej 
EN 

13284-1 

Raz na trzy 

miesiące (2) 
BAT 17 

Mielenie i chłodzenie 

granulatu przy 
Raz w roku BAT 17 
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produkcji mieszanek 

paszowych 

Ekstruzja suchej 

karmy dla zwierząt 

domowych 

Raz w roku BAT 17 

Piwowarstwo 

Obróbka i 

przetwarzanie słodu i 

dodatków 

Raz w roku BAT 20 

Mleczarstwo Procesy suszenia Raz w roku BAT 23 

Młynarstwo 
Czyszczenie i 

mielenie ziarna 
Raz w roku BAT 28 

Przetwarzanie 

nasion oleistych i 

rafinacja oleju 

roślinnego 

Przetwarzanie i 

przygotowywanie 

nasion, suszenie i 

chłodzenie mączki 
Raz w roku 

BAT 31 

Produkcja skrobi 
Suszenie skrobi, białka i 

włókna pokarmowego 
BAT 34 

Produkcja cukru 
Suszenie wysłodków 

buraczanych 
Raz w miesiącu (2) BAT 36 

PM2,5 i PM10 Produkcja cukru 
Suszenie wysłodków 

buraczanych 

EN ISO 

23210 
Raz w roku BAT 36 

Całkowite LZO 

Przetwórstwo ryb, 

skorupiaków, 

mięczaków i innych 

bezkręgowców 

wodnych 

Komory wędzarnicze 

EN 

12619 

Raz w roku 

BAT 26 

Przetwórstwo 

mięsne 
Komory wędzarnicze BAT 29 

Przetwarzanie 

nasion 

oleistych i rafinacja 

oleju 

roślinnego (3) 

- - 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w 

wysokiej 

temperaturze 

Raz w roku - 
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NOX 

Przetwórstwo 

mięsne (4) 

Komory 

wędzarnicze 
EN 

14792 

Raz w roku 

- 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w wysokiej 

temperaturze 

 

CO 

Przetwórstwo 

mięsne (4) 
Komory wędzarnicze 

EN 

15058 

 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w wysokiej 

temperaturze 

 

SOX Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych bez użycia 

gazu ziemnego 

EN 

14791 

Dwa razy w roku 
(2) 

BAT 37 

(1) Pomiary są przeprowadzane w najwyższym oczekiwanym stanie emisji w normalnych warunkach 

eksploatacji. 
(2) Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można zmniejszyć częstotliwość 

monitorowania; monitorowanie należy jednak przeprowadzać w każdym przypadku co najmniej raz na rok. 
(3) Pomiary są przeprowadzane w trakcie dwudniowej kampanii. 
(4) Monitorowanie ma miejsce wyłącznie w przypadku stosowania utleniacza termicznego. 

Produkcja karmy będzie odbywać się na mokro, BAT 5 nie dotyczy. 

Efektywność energetyczna 

BAT 6. Aby zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach BAT należy stosować BAT 

6a oraz odpowiednią kombinację wspólnych technik wymienionych poniżej w technice b. 

Technika Opis 

a 

Plan racjonalizacji zużycia 

energii 

Plan racjonalizacji zużycia energii, jako element systemu zarządzania 

środowiskowego (zob. BAT 1), obejmuje definiowanie i obliczanie określonego 

zużycia energii w ramach działania (lub działań), ustalanie kluczowych 

wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na przykład konkretne 

zużycie energii) oraz planowanie okresowych celów usprawniania i 

powiązanych działań. Plan dostosowuje się do specyfiki instalacji. 

b 

Wykorzystanie 

powszechnie stosowanych 

technik 

Powszechnie stosowane techniki obejmują między innymi: 

- regulację i kontrolę palnika, 

- kogenerację, 

- energooszczędne silniki, 

- odzysk ciepła przy użyciu wymienników ciepła lub pomp ciepła (w tym 

mechanicznej rekompresji oparów), 
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- oświetlenie, 

- ograniczenie do minimum emisji z kotła, 

- optymalizację systemów dystrybucji pary, 

- wstępne podgrzewanie wody zasilającej (w tym korzystanie z 

ekonomizerów), 

- systemy kontroli procesów, 

- ograniczenie wycieków sprężonego powietrza z układu, 

- ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji, 

- napędy o zmiennej prędkości, 

- odparowywanie wielostopniowe, 

- wykorzystanie energii słonecznej. 

BAT 6a zostanie spełniony poprzez prowadzenie ewidencji rocznego zużycia energii na 

podstawie faktur. 

BAT 6b zostanie spełniony poprzez: 

– regulację i kontrolę palnika, 

– oświetlenie, 

– ograniczenie do minimum emisji z kotła, 

– optymalizację systemów dystrybucji pary, 

– systemy kontroli procesów, 

– ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji. 

Dalsze sektorowe techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcjach 

2-13 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. 

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków 

BAT 7. Aby ograniczyć zużycie wody i objętość odprowadzanych ścieków, w ramach BAT 

należy stosować BAT 7a i jedną z poniższych technik wymienionych w lit. b-k lub ich 

kombinację. 

BAT 7 będzie spełniony. 

W przedmiotowym przypadku BAT 7a nie może mieć zastosowania ze względu na 

wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. 

BAT 7 będzie spełniony poprzez zastosowanie technik:  

– ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do odbiornika - sieci miejskiej poddawane 

będą oczyszczaniu na terenie zakładu, 
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– urządzenia i strefy produkcyjne zaprojektowane zostały przez specjalistów z uwzględnieniem 

zoptymalizowania i łatwości utrzymania czystości, czyszczenie elementów linii 

z zachowaniem wymogów w zakresie higieny. 
Technika Opis Zastosowanie 

Wspólne techniki 

a 
Recykling lub ponowne 

wykorzystanie wody 

Recykling lub ponowne wykorzystanie ścieków 
(poprzedzone lub nie przez uzdatnianie wody), 
np. w celu czyszczenia, mycia, chłodzenia lub 

samego procesu. Może nie mieć zastosowania 
ze względu na wymogi w 

zakresie higieny i 
bezpieczeństwa żywności. 

b 
Optymalizacja przepływu 

wody 

Użycie urządzeń kontrolujących, np. fotoogniw, 
zaworów przepływowych, zaworów 

termostatycznych, w celu automatycznego 
regulowania przepływu wody. 

c 
Optymalizacja dysz wodnych 

i węży 
Stosowanie właściwej liczby i właściwego 

usytuowania dysz; regulacja ciśnienia wody. 

d Rozdzielenie strumieni wody 

Strumienie wody, które nie wymagają 
oczyszczania (np. niezanieczyszczona woda 

chłodząca lub niezanieczyszczona woda 
odpływowa), oddzielane są od ścieków, które 

muszą zostać poddane oczyszczaniu, 
umożliwiając w ten sposób recykling 

niezanieczyszczonej wody. 

Oddzielanie 
niezanieczyszczonych wód 
opadowych może nie mieć 
zastosowania w przypadku 

istniejących systemów 
zbierania ścieków. 

Techniki związane z czyszczeniem 

e Suche oczyszczanie 

Usunięcie jak największej ilości materiałów 
odpadowych z surowców i urządzeń, zanim 

zostaną one oczyszczone przy pomocy cieczy, 
np. za pomocą sprężonego powietrza, systemów 

próżniowych lub oddzielaczy kropel z osłoną 
sitową. 

Zastosowanie ogólne. 

f 
System opróżniania rur 

(pigowania) 

Korzystanie z systemu wykonanego z wyrzutni, 
oddzielaczy, urządzeń wykorzystujących 

sprężone powietrze i pocisków (określanych 
również jako "pigi", np. wykonanych z tworzywa 

sztucznego lub w zawiesinie lodowej) do 
czyszczenia rur. Zadaniem zaworów typu in-line 
jest umożliwienie pigom przejście przez system 
rurociągu oraz oddzielenie produktu i wody do 

płukania. 

g 
Czyszczenie 

wysokociśnieniowe 
Spryskiwanie powierzchni wodą pod ciśnieniem 

o wartości od 15 do 150 bar. 

Może nie mieć zastosowania 
ze względu na wymogi 

dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa. 

h Optymalizacja dawkowania Optymalizacja projektu CIP i pomiar zmętnienia, Zastosowanie ogólne. 
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substancji chemicznej i wody w 

systemie mycia mechanicznego 

sterowanego automatycznie w 

obiegu zamkniętym (CIP) 

konduktywności, temperatury lub pH w celu 

dawkowania ciepłej wody i chemikaliów w 

zoptymalizowanych ilościach. 

i 

Mycie pianowe pod niskim 

ciśnieniem z wykorzystaniem 

piany lub żelu 

Wykorzystanie pianki niskociśnieniowej lub żelu do 

czyszczenia ścian, podłóg lub powierzchni urządzeń. 

j 

Zoptymalizowane projektowanie 

i konstruowanie urządzeń i stref 

produkcyjnych 

Urządzenia i strefy produkcyjne są zaprojektowane i 

skonstruowane w sposób ułatwiający czyszczenie. 

Przy optymalizacji projektu i konstrukcji uwzględnia 

się wymogi w zakresie higieny. 

k 
Jak najszybsze czyszczenie 

sprzętu 

Czyszczenie odbywa się jak najszybciej po użyciu 

sprzętu w celu zapobiegnięcia stwardnieniu odpadów. 

 

Substancje szkodliwe 

BAT 8. Aby zapobiec stosowaniu substancji szkodliwych lub je ograniczyć, np. przy 

czyszczeniu lub odkażaniu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację. 

 Technika Opis 

a 
Właściwy dobór chemikaliów używanych 

do czyszczenia lub środków 
dezynfekujących 

Unikanie lub ograniczanie do minimum stosowania 
chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków 

dezynfekujących, które są szkodliwe dla środowiska wodnego, 
w szczególności substancji priorytetowych uwzględnionych w 

dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(1)(ramowa dyrektywa wodna). Przy doborze substancji 

uwzględnia się wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa 
żywności. 

b 

Ponowne użycie chemikaliów używanych 
do czyszczenia w systemie mycia 

mechanicznego sterowanego 
automatycznie w obiegu zamkniętym 

(CIP) 

Zbieranie i ponowne wykorzystanie chemikaliów używanych do 
czyszczenia w CIP. Przy ponownym wykorzystaniu chemikaliów 
używanych do czyszczenia uwzględnia się wymogi w zakresie 

higieny i bezpieczeństwa żywności. 

c Suche oczyszczanie Zob. BAT 7e. 

d 
Zoptymalizowane projektowanie i 

konstruowanie urządzeń i stref 
produkcyjnych 

Zob. BAT 7j. 

(1) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 
 

BAT 8a będzie spełniony. 
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BAT 9. Aby zapobiec występowaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową 

oraz substancji o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia uwalnianych wskutek 

chłodzenia i mrożenia, w ramach BAT należy stosować czynniki chłodnicze bez potencjału 

niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia. 

Opis 

Do odpowiednich czynników chłodniczych zalicza się wodę, dwutlenek węgla lub 

amoniak. 

BAT 9 będzie spełniony - czynnikiem chłodniczym w instalacji będzie dwutlenek węgla 

oraz glikol propylenowy. 

Efektywne gospodarowanie zasobami 

BAT 10. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 

Technika Opis Zastosowanie 

Rozkład beztlenowy 

Przetwarzanie pozostałości 
ulegających biodegradacji przez 

mikroorganizmy bez udziału tlenu, 
w wyniku czego powstają biogazy 

i produkty pofermentacyjne. 
Biogaz wykorzystywany jest jako 

paliwo, np. w silniku gazowym lub 
w kotle. Produkty 

pofermentacyjne mogą być 
stosowane np. jako polepszacz 

gleby. 

Może nie mieć zastosowania w związku 
z ilością lub charakterem pozostałości. 

Wykorzystanie 
pozostałości 

Wykorzystuje się pozostałości, 
np. jako paszę. 

Może nie mieć zastosowania ze względu na 
wymogi prawne. 

Oddzielanie 
pozostałości 

Oddzielanie pozostałości, np. za 
pomocą dokładnie 

rozmieszczonych osłon 
przeciwrozbryzgowych, krat, klap, 

oddzielaczy kropel, tac 
ociekowych i rynienek. 

Zastosowanie ogólne. 

Odzysk i ponowne 
wykorzystywanie 

pozostałości z 
pasteryzatora 

Pozostałości z pasteryzatorów są 
ponownie wprowadzane do 

urządzenia mieszającego i w ten 
sposób są ponownie 

wykorzystywane jako surowce. 

Ma zastosowanie wyłącznie do płynnych 
produktów spożywczych. 

Odzysk fosforu w 
postaci struwitu Zob. BAT 12g. 

Ma zastosowanie wyłącznie do strumieni 
ścieków o wysokiej całkowitej zawartości 
fosforu (np. powyżej 50 mg/l) i znaczącym 

przepływie. 
BAT nie dotyczy - zawartość fosforu do 3 mg/l 

Wykorzystywanie 
ścieków do nawożenia 

gleb 

Po przeprowadzeniu 
odpowiedniego procesu 

oczyszczania ścieki są stosowane 

Znajduje zastosowanie wyłącznie w 
przypadku udowodnionych korzyści 

agronomicznych, potwierdzonego niskiego 
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do nawożenia gleb w celu 
wykorzystania substancji 

biogennych lub użycia wody. 

poziomu zanieczyszczenia i braku 
negatywnego wpływu na środowisko (np. na 

glebę, wody gruntowe i powierzchniowe). 
Możliwość zastosowania może być 

ograniczona ze względu na ograniczoną 
dostępność odpowiednich terenów 
przylegających do danej instalacji. 
Możliwość zastosowania może być 

ograniczona z uwagi na glebę i lokalne warunki 
klimatyczne (np. w przypadku wilgotnych lub 

zamarzniętych pól) lub ze względu na 
prawodawstwo. 

BAT nie ma zastosowania Brak odpowiednich 
terenów przylegających do terenu 

przedsięwzięcia 

Inne sektorowe techniki ograniczania ilości odpadów wysyłanych do unieszkodliwienia 

podane są w sekcjach 3.3, 4.3 oraz 5.1 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. 

BAT 10 nie dotyczy. 

Emisje do wody 

BAT 11. Aby zapobiec niekontrolowanym emisjom do wody, w ramach BAT należy 

zapewnić odpowiednią pojemność zbiornika buforowego ścieków. 

BAT 11 nie dotyczy - nie jest planowane odprowadzanie ścieków do wód. Ścieki 

z zakładu odprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów, na podstawie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

W zakładzie planowana jest oczyszczalnia, w której przed odprowadzeniem ścieków do 

kanalizacji miejskiej stosowane będą procesy fizyczne oraz flotacja. 

Opis 

Odpowiednia pojemność zbiornika buforowego określana jest na podstawie oceny 

ryzyka (z uwzględnieniem np. rodzaju substancji zanieczyszczających, ich wpływu na dalsze 

oczyszczanie ścieków oraz przyjmującego środowiska). 

Ścieki z tego zbiornika buforowego są odprowadzane po zastosowaniu odpowiednich 

środków (np. monitorowanie, oczyszczanie, ponowne użycie). 

Zastosowanie 

W przypadku istniejących zespołów urządzeń technika ta może nie mieć zastosowania 

ze względu na brak miejsca lub konstrukcję systemu zbierania ścieków. 

BAT 12. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy stosować odpowiednią 

kombinację technik podanych poniżej. 
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W przedmiotowym przypadku BAT 12 nie ma zastosowania - nie jest planowane 

odprowadzanie ścieków do wód/ odbiornika wodnego. Ścieki z zakładu odprowadzane będą 

do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, na podstawie 

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

W zakładzie planowana jest oczyszczalnia, w której przed odprowadzeniem ścieków do 

kanalizacji miejskiej stosowane będą procesy fizyczne oraz flotacja. 

Technika 

Typowe docelowe 
substancje 

zanieczyszczające 
Zastosowanie 

Ostateczne usuwanie substancji stałych 

a Wyrównywanie 
Wszystkie substancje 
zanieczyszczające  

b Neutralizacja Kwasy, zasady Zastosowanie ogólne. 

c Oddzielanie fizyczne, np. kraty, sita, piaskowniki, 

separatory tłuszczów/ olejów lub osadniki wstępne 

Ogólnie ciała stałe, 
zawiesiny ciał stałych, 
olej/tłuszcz 

 

Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie wtórne) 

d 

Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie 

wtórne), np. proces osadu czynnego, laguna aerobowa, 

proces oczyszczania z zastosowaniem reaktora 

beztlenowego ze złożem zawieszonym (UASB), 

beztlenowy proces kontaktowy, bioreaktor 

membranowy 

Związki organiczne 
ulegające biodegradacji Zastosowanie ogólne. 

Usuwanie azotu 

e Nitryfikacja lub denitryfikacja Azot ogólny, 
amon/amoniak 

Nitryfikacji nie można stosować w 
przypadku wysokiego stężenia chlorków 
(np. ponad 10 g/l). Nitryfikacji nie 
można stosować, gdy temperatura 
ścieków jest niska (np. poniżej 12 °C). 

f Częściowa nitryfikacja - beztlenowe utlenianie amonu 
Nie można stosować, gdy temperatura 
ścieków jest niska. 

Odzysk lub usuwanie fosforu  

g Odzysk fosforu w postaci struwitu 

Fosfor ogólny 

Ma zastosowanie wyłącznie do 
strumieni ścieków o wysokiej całkowitej 
zawartości fosforu (np. powyżej 50 
mg/l) i znaczącym przepływie. 

h Strącanie Zastosowanie ogólne. 

i 
Proces wysokoefektywnego biologicznego usuwania 

fosforu 
 

Ostateczne usuwanie substancji stałych 

j Koagulacja i flokulacja 

Zawiesina ogólna 

Zastosowanie ogólne. 

k Sedymentacja  

l 
Filtracja (np. filtrowanie przez piasek, mikrofiltracja, 

ultrafiltracja) 
 

m Flotacja  
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Technika 

Typowe docelowe 
substancje 

zanieczyszczające 
Zastosowanie 

(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 14.1. 
 

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla emisji do wody przedstawione w tabeli 

odnoszą się do bezpośrednich emisji do odbiornika wodnego – nie ma zastosowanie. 

Wszystkie BAT-AEL stosuje się w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację. 

Parametr BAT-AEL (1) (2) (średnia dobowa) 

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) (3) (4) 25-100 mg/l (5) 

Zawiesina ogólna 4-50 mg/l (6) 

Azot ogólny 2-20 mg/l (7) (8) 

Fosfor ogólny 0,2-2 mg/l (9) 

(1) Wartości BAT-AEL nie mają zastosowania do emisji pochodzących z młynarstwa, przetwarzania paszy 
zielonej oraz produkcji suchej karmy dla zwierząt domowych i mieszanek paszowych. 
(2) Wartości BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania do produkcji kwasu cytrynowego lub drożdży. 
(3) Nie istnieje BAT-AEL mający zastosowanie w odniesieniu do biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT). 
Orientacyjnie, średni roczny poziom BZT5 w ściekach z biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi zasadniczo ≤ 20 
mg/l. 
(4) Wartość BAT-AEL dla ChZT może zostać zastąpiona przez wartość BAT-AEL dla OWO. Korelacja między ChZT i 
OWO jest opracowywana w poszczególnych przypadkach. BAT-AEL dla OWO jest preferowanym wariantem, 
ponieważ jego monitorowanie nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków. 
(5) Górne granice przedziału wynoszą: 

- 125 mg/l dla mleczarni, 

- 120 mg/l dla instalacji przetwórstwa owoców i warzyw, 

- 200 mg/l dla instalacji do przetwarzania nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych, 

- 185 mg/l dla instalacji do produkcji skrobi, 

- 155 mg/l dla instalacji do produkcji cukru,jako średnie dobowe tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji 
wynosi ≥ 95% jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji. 
(6) Dolną granicę przedziału uzyskuje się zazwyczaj przy zastosowaniu filtracji (np. filtracja przez piasek, 
mikrofiltracja, bioreaktor membranowy), natomiast górną granicę przedziału uzyskuje się zazwyczaj przy 
zastosowaniu jedynie sedymentacji. 
(7) Górna granica przedziału wynosi 30 mg/l jako średnia dobowa tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji 
wynosi ≥ 80 % jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji. 
(8) Wartość BAT-AEL może nie mieć zastosowania w przypadku niskiej temperatury ścieków (np. poniżej 12 °C), 
która utrzymuje się przez dłuższy czas. 
(9) Górne granice przedziału wynoszą: 

- 4 mg/l dla mleczarni i instalacji do produkcji skrobi, wytwarzających zmodyfikowaną lub hydrolizowaną 
skrobię, 

- 5 mg/l dla instalacji przetwórstwa owoców i warzyw, 

- 10 mg/l dla instalacji do przetwarzania nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych, rozszczepiających 
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sopstok,jako średnie dobowe tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji wynosi ≥ 95 % jako średnia roczna 
lub średnia w okresie produkcji. 

Powiązany monitoring opisano w BAT 4. 

BAT 25. Aby ograniczyć zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków, w ramach BAT 

należy stosować odpowiednią kombinację technik określonych w BAT 7 oraz technik 

określonych poniżej. 
 Technika Opis 

a Usuwanie tłuszczu i wnętrzności za 
pomocą próżni 

Wykorzystanie odsysania próżniowego zamiast wody w celu 
usunięcia tłuszczu i wnętrzności z ryb. 

b Transport suchego ładunku tłuszczu, 
wnętrzności, skóry i filetów 

Wykorzystanie przenośników zamiast wody. 

 

BAT 25 a - nie ma zastosowania. Proces prowadzony w zakładzie nie jest związany 

z usuwaniem tłuszczu i wnętrzności.   

BAT 25 b - w Zakładzie zastosowane będą przenośniki mechaniczne zamiast wody. 

Hałas 

BAT 13. Aby zapobiec występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan 

zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy: 

– protokół zawierający działania i harmonogram, 

– protokół monitorowania emisji hałasu, 

– protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi, 

– program ograniczania hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub 

szacowanie narażenia na hałas i wibracje, określenie udziału poszczególnych źródeł 

i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. 

Zastosowanie 

BAT 13 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione. 

BAT 13 nie ma zastosowania - przeprowadzona analiza akustyczna wykazała brak 

oddziaływań na tereny oraz obiekty podlegające ochronie akustycznej. 

BAT 14. Aby zapobiec emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 
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W ramach BAT 14, aby zapobiec emisjom hałasu oraz ograniczyć emisje, których 

wyeliminowanie jest niemożliwe na etapie projektu uwzględniono położenie terenów 

potencjalnie chronionych akustycznie (ogrody działkowe zlokalizowane na terenach 

kolejowych – zasadniczo nie podlegające ochronie akustycznej) od strony południowo-

wschodniej zakład zaplanowano na terenie o przeznaczeniu przemysłowym, w oddaleniu od 

terenów chronionych akustycznie, ponadto większość wjazdów/ wyjazdów, urządzeń 

pomocniczych zaplanowano od strony północnej hali tym samym wykorzystując 

przedmiotową halę jako ekran akustyczny dla terenów ogrodów działkowych. 

W hali planowane jest zastosowanie doków załadowczych z rękawami uszczelniającymi 

co ograniczało będzie misję hałasu przez otwarte bramy. 

Hala wykonana będzie z materiałów o wysokiej szczelności akustycznej. 

Technika Opis Zastosowanie 

a 

Właściwa 
lokalizacja 
urządzeń 

i budynków 

Poziomy hałasu można ograniczyć, zwiększając 
odległość między źródłem emisji a punktem 
odbioru, wykorzystując budynki jako ekrany 

chroniące przed hałasem oraz zmieniając 
umiejscowienie wejść i wyjść do budynków. 

W przypadku istniejących zespołów 
urządzeń przenoszenie sprzętu 
i wyjść lub wejść do budynków 
może nie mieć zastosowania 
z powodu braku miejsca lub 

nadmiernych kosztów. 

b Środki 
operacyjne 

Obejmuje to: 
I. udoskonaloną kontrolę i konserwację urządzeń; 
II. w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien na 

terenach zamkniętych; 
III. obsługę urządzeń przez doświadczony 

personel; 
IV. w miarę możliwości, unikanie 

przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy; 
V. zapewnienie ograniczenia emisji hałasu, np. 

podczas czynności konserwacyjnych. 

Zastosowanie ogólne. 

c Mało hałaśliwy 
sprzęt 

Obejmuje to ciche sprężarki, pompy i 
wentylatory. 

Zastosowano ciche urządzenia – 
o niskich poziomach mocy 

akustycznej 

d Urządzenia do 
kontroli hałasu 

Obejmuje to: 
i. reduktory hałasu; ii. wytłumienie urządzeń; iii. 

obudowanie hałaśliwych urządzeń; iv. 
zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. 

Może nie mieć zastosowania do 
istniejących zespołów urządzeń ze 

względu na brak miejsca. 

e Redukcja hałasu 
Umieszczenie bariery między źródłami emisji a 
punktami odbioru (na przykład chroniące przed 

hałasem ściany, nasypy i budynki). 

Ma zastosowanie jedynie do 
istniejących zespołów urządzeń, 
ponieważ konstrukcja nowych 
zespołów urządzeń powinna 

sprawić, że technika ta stanie się 
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zbędna. W przypadku istniejących 
zespołów urządzeń umieszczanie 

barier może nie mieć zastosowania 
ze względu na brak miejsca. 

 

Odory 

BAT 15. Aby zapobiec występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan 

zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy: 

 protokół zawierający działania i harmonogram, 

 protokół monitorowania odorów. Można go uzupełnić pomiarem/oszacowaniem 

narażenia na odory lub oszacowaniem skutków takiego narażenia, 

 protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi, 

 program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu 

określenie ich źródeł; pomiar/ oszacowanie narażenia na odory; określenie 

udziału poszczególnych źródeł; oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub 

ograniczających. 

Zastosowanie 

BAT 15 ma zastosowanie tylko w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość odoru lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone.  

Nie przewiduje się powstawania odorów na terenie planowanego przedsięwzięcia, 

w związku z czym BAT 15 nie ma zastosowania. 

 

KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PASZ DLA ZWIERZĄT 

Konkluzje dotyczące BAT przedstawione w niniejszej sekcji mają zastosowanie do pasz 

dla zwierząt. Mają one zastosowanie w uzupełnieniu do ogólnych konkluzji dotyczących BAT 

podanych w sekcji 1. 

Mieszanka paszowa/karma dla zwierząt domowych 

Ogólne techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcji 1.3 niniejszych 

konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnikowe poziomy 

efektywności środowiskowej. 
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Wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia 
energii 

Produkt Jednostka 
Określone zużycie energii (średnia 

roczna) 

Mieszanka paszowa 

MWh/t produktów 

0,01-0,10 (1) (2) (3) 

Sucha karma dla zwierząt domowych 0,39 - 0,50 

Wilgotna karma dla zwierząt 
domowych 

0,33 - 0,85 

(1) Dolną granicę przedziału można osiągnąć, nie stosując granulowania. 
(2) Określony poziom zużycia energii może nie mieć zastosowania w przypadku wykorzystania ryb i innych 
zwierząt wodnych jako surowców. 
(3) Górna granica przedziału wynosi 0,12 MWh/t produktów dla instalacji zlokalizowanych w zimnym klimacie 
lub przy obróbce cieplnej w celu dekontaminacji w przypadku skażenia salmonellą. 

Ilość zużytej energii w odniesieniu do jednostki produkcji zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy wynosiła będzie 0,11 MWh/t produktów (9152 MWh /83520 t) – dzięki 

zastosowaniu rozwiązań ograniczających zużycie energii zużycie będzie niższe niż zalecany – 

Warunek będzie spełniony. 

Pasza zielona 

BAT 16. Aby zwiększyć efektywność energetyczną w przetwarzaniu paszy zielonej, 

w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik określonych w BAT 6 oraz 

technik określonych poniżej. 

Technika Opis Zastosowanie 

a 
Wykorzystanie zielonki 
wstępnie odwadnianej 

Wykorzystanie pasz, które zostały poddane 
wstępnemu suszeniu (np. poprzez 

przewiędnięcie na płasko). 

Nie ma zastosowania 
w przypadku procesu 

mokrego. 

b 
Recykling gazów odlotowych z 

suszarni 
Wstrzykiwanie gazów odlotowych z cyklonu do 

palnika suszarni. 
 

c 
Wykorzystanie ciepła 

odpadowego do wstępnego 
osuszenia 

Ciepło pary wylotowej z suszarni 
wysokotemperaturowych jest wykorzystywane 

do wstępnego osuszenia części lub całości 
paszy zielonej. 

Zastosowanie ogólne. 

BAT 16 nie dotyczy – pasza zielona nie będzie przetwarzana na terenie Zakładu. 

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków 

Ogólne techniki ograniczania zużycia wody i ilości przepływu zrzutów ścieków 

przedstawiono w sekcji 1.4 konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono 
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wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego przepływu 

zrzutów ścieków. 

Produkt Jednostka 
Określony przepływ zrzutów ścieków 

(średnia roczna) 

Wilgotna karma dla zwierząt domowych m3/tonę produktów 1,3-2,4 

Ilość powstających ścieków w odniesieniu do jednostki produkcji zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy wynosiła będzie 0,689 – dzięki zastosowaniu rozwiązań ograniczających 

pobór wody oraz poprawiających efektywność wykorzystania pobranej wody średni roczny 

zrzut ścieków w odniesieniu na jednostkę produktu będzie niższy niż zalecany – warunek 

będzie spełniony. 

Emisje do powietrza 

BAT 17. Aby ograniczyć zorganizowane emisje pyłu do powietrza, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik. 

Technika Opis Zastosowanie 

Filtr workowy 
Zob. sekcja 14.2. 

Może nie mieć zastosowania do redukcji emisji 

lepkiego pyłu. 

Cyklon Zastosowanie ogólne. 

 

Tabela 4 Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu 
do powietrza z mielenia i chłodzenia granulatu w produkcji mieszanek paszowych 

Parametr Szczegółowy proces Jednostka 

BAT-AEL (średnia w okresie pobierania 

próbek) 

Nowe zespoły 

urządzeń 

Istniejące zespoły 

urządzeń 

Pył 
Mielenie 

mg/Nm3 
< 2-5 < 2-10 

Chłodzenie granulatu < 2-20 

Powiązany monitoring opisano w BAT 5. 

BAT 17 nie dotyczy – produkcja karmy będzie odbywać się na mokro. 
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Gospodarka odpadami: 

1 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że podczas prowadzonych prac ziemnych 
powstanie 24 000 Mg ziemi z czego 7 200 Mg zagospodarowane zostanie na terenie 
inwestycji, pozostałe 16 800 ziemi wywieziony będzie poza teren przedsięwzięcia. 
Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 779 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych 
materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót 
budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów 
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W sytuacji 
gdy masy ziemne zostaną zagospodarowane poza miejscem ich wydobycia wówczas 
stanowić będą odpad. Na tej podstawie w strumieniu odpadów powstających na etapie 
realizacji inwestycji należy uwzględnić odpadowe masy ziemne.  

Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 1 Szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 

[Mg/rok] 

15 01 03 Opakowania z drewna 1 

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) 
0,05 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

0,01 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

20 

17 02 02 Szkło 0,5 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 2 

17 04 05 Żelazo i stal 5 

   

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,5 
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2 Zgodnie z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), 
wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku odpadów 
powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników 
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych  
w miejscu ich wytworzenia (...) spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2. 
Biorąc powyższe pod uwagę, należy przedstawić wyjaśnienia na jakiej podstawie zostały 
przedstawione informacje w zakresie magazynowania odpadów powstających na etapie 
realizacji inwestycji o których mowa na str. 59 – 60 raportu. 

Odpady na etapie realizacji będą magazynowane zgodnie § 4 ust. 1 

pkt. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Informacje, które 

zostały przedstawione w zakresie magazynowania odpadów powstających na etapie 

realizacji inwestycji o których mowa na str. 59 – 60 raportu zostały zamieszczone omyłkowo.  

3 Należy przedstawić planowane do zastosowania rozwiązania w zakresie magazynowania 
odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji wraz z analizą spełnienia 
wymagań wynikających z § 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1742). W dokumentacji należy: 

– wskazać miejsce magazynowania odpadów jak również przedstawić jakie 
uregulowania logistyczne zostaną zastosowane uniemożliwiające, aby 
magazynowane odpady nie zalegały przez dłuższy czas – w jaki sposób pojemność 
miejsca magazynowania odpadów dostosowana będzie do masy odpadów 
wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru, 

– wskazać planowane do zastosowania rozwiązania umożliwiające magazynowanie 
wytwarzanych odpadów w sposób dostosowany do właściwości chemicznych 
i fizycznych odpadów, w jaki sposób zabezpieczone zostanie środowisko gruntowo – 
wodne przed zanieczyszczeniem (w sytuacji gdy istnieje takie ryzyko), 

– wskazać rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się odpadów poza 
przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu 
pojemniki/kontenery oraz jakie planowane są do zastosowania rozwiązania 
uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiednie 
z nieruchomością, na której prowadzone będzie miejsce magazynowania odpadów. 

– w przypadku ewentualnych odpadów niebezpiecznych wskazać jakie planowane są do 
zastosowania rozwiązania minimalizujące wpływ czynników atmosferycznych na 
odpady  
W przedłożonym raporcie zostały wyłącznie zacytowane częściowe wymagania 
wynikające z § 4 ww. rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów. Nie 
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wskazano planowanych do zastosowania rozwiązań w zakresie magazynowania 
odpadów, na podstawie których tutejsza Dyrekcja stwierdzi, że przedmiotowa 
inwestycja spełnia wymagania wynikające ze wskazanego rozporządzenia.  
Ponadto z tabeli 25 wynika, że odpady będą magazynowa luzem lub w zamykanych 
kontenerach, zaś z części opisowej raportu (str. 60) wynika, że magazyn odpadów 
wyposażony będzie w opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki (...). 
Informacje te są rozbieżne w zakresie sposobu magazynowania odpadów 
powstających na etapie realizacji inwestycji. Należy wyjaśnić te nieścisłości.  
 

Wskazać miejsce magazynowania odpadów jak również przedstawić jakie uregulowania 
logistyczne zostaną zastosowane uniemożliwiające, aby magazynowane odpady nie 
zalegały przez dłuższy czas – w jaki sposób pojemność miejsca magazynowania odpadów 
dostosowana będzie do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich 
odbioru, 

Odpady będą magazynowane w wynajmowanych od firmy odbierającej  kontenerach 

i pojemnikach. Po wypełnieniu kontenerów/pojemników odpady będą na bieżąco wywożone 

poza teren przedsięwzięcia jako usługa na telefon. Kontenery/pojemniki będą ustawione na 

zapleczu budowy. Zaplecze budowlane będzie wyznaczone przez wykonawcę i jego 

powierzchnia będzie dostoswana do potrzeb budowy, także do potrzeb niezbędnej ilości 

kontenerów i pojemników na odpady.   

Wskazać planowane do zastosowania rozwiązania umożliwiające magazynowanie 
wytwarzanych odpadów w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych 
odpadów, w jaki sposób zabezpieczone zostanie środowisko gruntowo – wodne przed 
zanieczyszczeniem (w sytuacji gdy istnieje takie ryzyko), 

Odpady budowlane będą magazynowane w stalowych kontenerach odpornych na 

zniszczenie spełniających odpowiednie normy. Odpady niebezpieczne będą wytwarzane na 

etapie montażu urządzeń (13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach oraz 13 05 08* - mmieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach) – odpady te będą magazynowane w szczelnych pojemnikach 

zamykanych pojemnikach wewnątrz hali.  

Wskazać rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone 
do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu pojemniki/kontenery oraz 
jakie planowane są do zastosowania rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się 
odpadów na nieruchomości sąsiednie z nieruchomością, na której prowadzone będzie 
miejsce magazynowania odpadów. 

Odpady lekkie podatne na działanie wiatru będą magazynowane w zamykanych 

pojemnikach. Wykonawca prac budowlanych będzie unikał przepełnienia pojemników, co 

ograniczy wypadanie odpadów podczas magazynowania i transportu.  
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W przypadku ewentualnych odpadów niebezpiecznych wskazać jakie planowane są do 
zastosowania rozwiązania minimalizujące wpływ czynników atmosferycznych na odpady -  

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych zamkniętych pojemnikach 

na terenie hali, w której będą montowane maszyny i rządzenia w związku z tym będą 

całkowicie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  

Odpady na etapie realizacji będą magazynowane w kontenerach i  pojemnikach, nie 

przewiduje się  magazynowania odpadów w workach i  zbiornikach. 

4 W strumieniu odpadów powstających na etapie eksploatacji inwestycji nie zostały 
uwzględnione wszystkie rodzaje odpadów co wynika z części opisowej raportu np. 
odpady z procesu oczyszczania ścieków itp. Biorąc powyższe pod uwagę należy określić 
rodzaje oraz przewidywane ilości odpadów powstających na etapie eksploatacji 
inwestycji wraz z określeniem ich kodów zgodnie z klasyfikacją zawartą 
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) uwzględniając źródła ich powstawania oraz 
właściwości odpadów m. in. właściwości niebezpieczne (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na odpady powstające w wyniku prowadzonego procesu technologicznego (str. 
13, str. 16 raportu). Przedstawić dalszy sposób zagospodarowania odpadów 
powstających na etapie eksploatacji inwestycji. 

Odpady z oczyszczania ścieków technologicznych będą stanowić: 

– 02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 

– 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 

oleje jadalne i tłuszcze. 

Powyższe rodzaje odpadów będą odbierane przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę. 

Podmioty te są zobowiązane do zagospodarowania wytworzonego odpadu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych na etapie eksploatacji przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

Tabela 2 Rodzaje odpadów wytworzonych na etapie eksploatacji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 
w okresie roku [Mg] 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 75  

13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
2,00 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
3,00 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 
w okresie roku [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 65 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 8,0  

15 01 03 Opakowania z drewna 4,0  

15 01 04 Opakowania z metali 2,0 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 
0,20 

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) 

0,10 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 
02 

0,20 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,30 

16 03 80 
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia 
2,0 

19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 
20,0 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 50,0 

 

W tabeli dopisano odpady z metali wytworzone w wyniku opróżniania puszek 

o nieprawidłowej wadze.  

Na str. 13 i 16 Raportu podane są schematy technologiczne produkcji karmy 

w saszetkach i w puszkach. Na schematach omyłkowo w ramkach wpisano odpady zamiast 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Prawidłowe schematy przedstawiono 

w załączniku nr 5.  
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5 Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu 
magazynowania odpadów powstających na etapie eksploatacji inwestycji wraz  
z analizą spełnienia wymagań wynikających rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Przedstawić planowane do zastosowania rozwiązania  
umożliwiające spełnienie wymagań wynikających z ww. rozporządzenia. Uwzględniając 
informacje dotyczące sposobu magazynowania odpadów należy mieć na uwadze 
wyposażenie Zakładu, o którym mowa aneksie nr 1 do raportu  
(w kontenery zewnętrzne (4 szt.) o pojemności 10m3 – 3 szt. (metale, papier, folia), 1 szt. 
na odpady z procesu oczyszczania ścieków, oraz zbiorniki na odpady (5 szt.) po  
1 100l każdy.  
Dokonując analizy rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu magazynowania 
odpadów należy mieć na uwadze wykluczenia wynikające z §2 ww. rozporządzenia. 

Odpady o kodach: 

– 02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 

– 13 05 01* - Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, 

– 13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach, 

– 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 

oleje jadalne i tłuszcze 

będą wytwarzane przez firmy zewnętrzne wykonujące usługę, w związku z tym zapisy 

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1742) wobec powyższych odpadów nie będą mieć zastosowania.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) 

nie stosuje się do odpadów komunalnych wytworzonych przez wytwórcę odpadów 

komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439), który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości. 

W związku z powyższym w wyniku eksploatacji instalacji do produkcji karmy dla 

zwierząt towarzyszących (bez uwzględniania odpadów komunalnych oraz odpadów 

wytworzonych w wyniku usług) powstanie poniżej 1Mg odpadów niebezpiecznych i poniżej 

100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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1742), wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku wytwórcy 

odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub 

odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich 

wytworzenia spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2. 

Na terenie przedsięwzięcia będą trzy miejsca magazynowania odpadów. 

– magazyn odpadów na zewnątrz na utwardzonym podłożu na zewnątrz – odpady 

o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 

16 02 14, 

– teren oczyszczalni - 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13* 

– chłodnia – odpad o kodzie 16 03 80. 

Wszystkie rodzaje odpadów będą magazynowane w szczelnych zamkniętych 

pojemnikach.  

Zgodnie z § 4 ust. 2. Magazynowanie odpadów prowadzi się: 

1) w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy 

odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru – magazyn 

odpadów będzie powierzchniowo dostosowany do ilości pojemników 

2) w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, 

w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników 

lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, 

w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do 

użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie 

spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych 

i podziemnych – pojemniki będą wynajmowane od firmy zajmującej się transportem 

odpadów, będą one dostosowane rodzaju magazynowanych w nich odpadów oraz 

będą spełniać odpowiednie normy. Pojemniki będą ustawione na utwardzonym 

podłożu.  

3) w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego 

celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, 

kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się 

odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone 

magazynowanie odpadów – pojemność kontenerów i pojemników będzie 

dostosowana do ilości magazynowanych odpadów.  Pojemniki nie będą przepełnione 
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przez co nie odpady nie będą z nich wypadać podczas ich magazynowania 

i transportu.  

4) w przypadku odpadów niebezpiecznych - także minimalizując wpływ czynników 

atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, 

kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, 

jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny 

wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, 

w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować 

– odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych zamykanych pojemnikach 

w sposób zabezpieczony przed oddziaływaniem czynnikówa. atmosferycznych.  

Gospodarka wodno – ściekowa: 

1 Na planie zagospodarowania terenu należy wskazać lokalizację istniejącego na terenie 
zakładu ujęcia wód podziemnych składającego się z 3 studni wierconych, planowanej 
oczyszczalni ścieków przemysłowych, zbiornika na wody opadowe, itp. 

Mapa zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1. 

2 Należy wyjaśnić na jakie cele wykorzystywana jest woda z ww. ujęcia wód podziemnych 
(o wydajności eksploatacyjnej 200 m3/h) oraz uzasadnić celowości dokonywania 
poborów wody na potrzeby planowanego przedsięwzięcia z miejskiej sieci 
wodociągowej. 

Woda z ujęcia o wydajności eksploatacyjnej 200 m3/h pobierana jest na cele 

istniejącego zakładu Zakładów Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. 

Planowane przedsięwzięcie stanowi Zakład PetRepublic będący zakładem odrębnym od 

zakładu SuperDrob S.A. w związku, z czym do funkcjonowania potrzebuje zaopatrzenia 

w wodę jakie ma stanowić miejska sieć wodociągowa. 

3 Z informacji zawartych w raporcie wynika, że planowane pobory wód podziemnych 
wyniosą 460 m3/d (z czego ok. 300 m³/d stanowi woda bezpowrotnie zużyta), a emisje 
ścieków technologicznych i bytowych będą wynosiły ok. 160 m3/d (w tym bytowych 
ok. 0,2 m3/d). 
Należy określić rodzaje powstających ścieków technologicznych oraz uszczegółowić 
informacje w zakresie bilansu wodno-ściekowego zakładu produkcji karmy mokrej. 

Ilość zapotrzebowania na wodę 460 m³/doba, w tym: 

– ilość wody wchodzącej do wyrobu gotowego ok 160 m³/dobę, 

– ilość wody pod zapotrzebowania pod proces obróbki termicznej 115 m³/dobę, 
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– ilość wody pod mycie zakładu, myjek oraz innych urządzeń, które pobierają wodę na 

proces płukania maszyny 95,8 m³/dobę, 

– woda pod wytworzenie pary do urządzeń ją pobierających 89 m³/dobę, 

– potrzeby bytowe pracowników 0,2 m³/dobę. 

Ścieki 160 m³ powstają głównie z: 

– mycie zakładu 95,8 m³/dobę, 

– pozostałe operacje wynikające z technologii 64 m³/dobę: mycie puszek na myjce, 

mycie pojemników w urządzeniu do mycia pojemników, 

– ścieki bytowe ok. 0,2 m³/dobę. 

4 Wymagane zapotrzebowanie na wodę na cele utrzymania czystości określono 
w wysokości ok. 100 m³/dobę. Należy wyjaśnić na czym polegają planowane rozwiązania 
ograniczające pobór wody o ok. 25 % zużycia wody w skali roku. Jednocześnie należy 
uszczegółowić informacje  zawarte na str. 72 raportu dot. rodzaju i źródła powstawania 
wody „odpadowej” podgrzanej w procesie technologicznym, która będzie 
wykorzystywana na cele porządkowe - mycie urządzeń, na cele socjalne oraz jako nośnik 
do odzysku energii - ciepła.  

Woda będąca wyłącznie nośnikiem ciepła w procesie sterylizacji puszek/saszetek 

z chemicznego punktu widzenia stanowi wodę czystą, z punktu technologicznego jest to 

woda zużyta, w zakładzie stosowane będzie jej wykorzystanie na cele porządkowe - mycie 

urządzeń, na cele socjalne oraz jako nośnik do odzysku energii – ciepła co stanowi 

rozwiązanie ograniczające pobór wody o ok. 25 % zużycia wody w skali roku w stosunku do 

zapotrzebowania na wodę, gdyby woda na każdy cel była odrębnie. 

5 Odnosząc się do zapisów BAT 7 (na str. 106 raportu) w zakresie ograniczenia zużycia 
wody i ilości odprowadzanych ścieków należy wyjaśnić niezrozumiały zapis 
dot. planowanych do zastosowania technik  rozdzielenia strumieni wody. 

Określenie zawarte na str. 106 Raportu „Strumienie wody, które nie wymagają 

oczyszczania (np. niezanieczyszczona woda chłodząca lub niezanieczyszczona woda 

odpływowa), oddzielane są od ścieków, które muszą zostać poddane oczyszczaniu, 

umożliwiając w ten sposób recykling niezanieczyszczonej wody.” stanowi cytat z wytycznych 

BAT. W przedmiotowym przypadku miało będzie zastosowanie opisane w uwadze 4 - woda 

będąca wyłącznie nośnikiem ciepła w procesie sterylizacji puszek/saszetek z chemicznego 

punktu widzenia stanowiąca wodę czystą nie wymagającą oczyszczania nie będzie kierowana 
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do ścieków wymagających oczyszczania ale uprzednio stosowane będzie jej wykorzystanie na 

cele porządkowe - mycie urządzeń, socjalne oraz jako nośnik do odzysku energii – ciepła. 

6 Należy wyjaśnić, czy Inwestor uzyskał wstępną zgodę administratora komunalnej 
oczyszczalni ścieków na przejęcie ścieków zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego. 

Zakład posiada promesę z MPWiK Lublin na odbiór ścieków (załącznik nr 2). 

7 Wg informacji zawartej w raporcie zakładowa oczyszczalnia ścieków  zapewni redukcję 
w zakresie BZT5 - 75-80 %, ChZT - 75-80 %, zawiesiny - 75-80 %. Należy uszczegółowić 
informacje w zakresie planowanej przepustowości oczyszczalni, przewidywanego składu 
ścieków surowych oraz wyjaśnienia w jaki sposób będą redukowane w ściekach związki 
fosforu do parametrów wymaganych przepisami prawa (tj. rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 poz. 1220). 

Ścieki technologiczne przed skierowaniem do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, 

będą podczyszczane, w tym celu planowane jest zastosowanie układu polepszania 

parametrów surowych ścieków. Podczyszczanie będzie polegać na zastosowaniu 

mechanicznego zatrzymania części stałych na sicie oraz koagulacji i flotacji prowadzonej na 

zasadzie turbulencji przepływu. Po wprowadzeniu do zbiornika flotacji ścieków 

z koagulantem pod wpływem rozprężania się mieszaniny wodno-powietrznej z flokulantem, 

pęcherzyki powietrza będą wynosić zanieczyszczenia na powierzchnię, tworząc kożuch, 

natomiast grubsze/cięższe frakcje zanieczyszczeń opadną do leja jako osad. Do procesów 

wykorzystywane będą: flokulant, koagulant i odczynnik do korekty pH. 

Procesy podczyszczania stanowiły będą integralną część linii produkcyjnej - zbiorniki 

znajdować się będą w specjalistycznie przygodowym do tego pomieszczeniu zamkniętym. 

Planowana przepustowości podczyszczalni to 10 m³/h. 

Przewidywany skład ścieków surowych na podstawie danych literaturowych: 

BZT5 – 200-1800 g O2/m³, 

ChZT – 1000 – 3500 g O2/m³, 

Zawiesina ogólna – 400 – 1500 g/m³, 

Fosfor ogólny – 10 – 20 g/m³, 

Azot ogólny – 50 – 200 g/m³, 
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pH – 6 - 9. 

Emisja do powietrza: 

1 Na stronie 27 raportu jest mowa o sąsiednim zakładzie i uwzględnieniu w analizach 
emitorów z jego terenu. Proszę o przedstawianie opisu otoczenia z uwagi na możliwość 
wystąpienia emisji substancji odorowych i możliwości nakładania oddziaływań w tym 
zakresie.  

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej 

osoby. W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie 

dopuszczalnych stężeń odorów w powietrzu atmosferycznym. 

Sąsiedni Zakład nie jest uciążliwy odorowo, produkcja oparta jest na nowoczesnych 

technologiach i odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, zarówno surowce jak i produkty 

przechowywane są w chłodni, co zapobiega psuciu się i powstawaniu odorów . Podczas wizji 

terenowej nie stwierdzono występowania nieprzyjemnych zapachów. 

Hala produkcyjna zakładu PetRepublic nie będzie znajdować się w bezpośrednim 

sąsiedztwie zakładu Superdrob S.A. Hale te będą oddzielały budynki zakładu SuperDrob S.A., 

pełniące inne funkcje niż produkcyjną, np. budynek biurowy zakładu.  

W obrębie obu zakładów nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 350 m na południe. 

Otoczenie sąsiedniego Zakładu stanowią: 

– od strony wschodniej znajdują się tereny zielone porośnięte roślinnością niską oraz 

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

pracowniczych ogródków działkowych, 

– od strony południowej zaplanowane zostało przedmiotowe przedsięwzięcie, dalej 

znajdują się zakłady przemysłowe i usługowe, między innymi zakład wyrobów 

mięsnych, skład materiałów budowlanych oraz tory kolejowe, 

– od strony zachodniej znajdują się zakłady przemysłowe, usługowe i hurtownie, takie 

jak producent mebli, wulkanizacja, skup złomu, hurtownia sprzętu elektrycznego, 

– od strony północnej znajduje się hurtownia spedycyjna oraz inne zakłady 

przemysłowe i usługowe, takie jak np. firmy budowlane, sklepy motoryzacyjne. 

Sąsiedztwo obu zakładów to tereny przemysłowe. Ponad to zakłady te znajdują się na 

obrzeżach miasta. 

Przewidywane imisje skumulowane występujące w obrębie planowanego Zakładu 

i sąsiedniego Zakładu (praca kotłów gazowych oraz ruch pojazdów spalinowych) nie 
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spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

i roślin oraz wartości odniesienia poza analizowanym obszarem. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, nie należy przewidywać występowania 

oddziaływań odorowych, szczególnie skumulowanych w obrębie obu Zakładów. 

2 Należy omówić poszczególne etapy produkcji karmy dla zwierząt  pod katem możliwych 
emisji substancji zapachowych oraz rozwiązania, jakie zostaną podjęte  
w zakładzie celem zminimalizowani oddziaływań. 

Surowce pochodzenia zwierzęcego magazynowane będą w chłodni oraz mroźni, 

w której będzie panowała temperatura 0-4C lub -18C . Przyjmowany do produkcji surowiec 

będzie schłodzony lub zamrożony, co zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 

Kolejne procesy technologiczne, takie jak rozdrabnianie surowca schłodzonego i mrożonego 

na specjalistycznym urządzeniu do tego przystosowanym, mieszanie surowca z dodatkami 

roślinnymi oraz wodą, homogenizacja zachodzą w zamkniętych zbiornikach. Następnie 

jednolita homogenna masa w szczelnym układzie rurowym przekierowywana jest do 

parzenia, po czym za pomocą pomp masa trafia instalacją rurową do tunelu parowego, gdzie 

odbywa się obróbka termiczna. 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. Powyższe procesy zachodzą w układzie zamkniętym. 

Po cięciu następuje wypełnianie opakowań schłodzonym kawałkiem oraz nalewanie sosu. 

Produkcja sosu odbywać się w zamkniętych zbiornikach, a nalewanie sosu zachodzić będzie 

w układzie zamkniętym przy udziale pomp i rur ze stali nierdzewnej. Następnie opakowania 

będą szczelnie zamykane za pomocą odpowiednich maszyn, pakowane w opakowania 

zbiorcze i przechowywane w chłodni. Technologia produkcji oparta jest na nowoczesnych 

urządzeniach zapewniających sterylność oraz wysoką jakość produktu. Technologia produkcji 

oparta jest o surowce mrożone i świeże oraz odpowiada typowej technologii przetwórstwa 

żywności dla ludzi typu konserwy. Świeże surowce będą codziennie dowożone do zakładu 

w ilościach nie większych niż wynika to z zapotrzebowania dobowego zakładu. Nie 

przewiduje się produkcji uciążliwej odorowo karmy suchej czy mączek paszowych. 

W związku z powyższym to nowoczesna technologia produkcji zapobiegnie 

powstawaniu odorów. Ponad to prowadzone będą regularne przeglądy i konserwacje 
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uszczelnień, szczególnie na rurociągach, pompach i innych potencjalnych źródłach emisji 

substancji zapachowoczynnych.  

3 Przedstawić sposób postępowania z odpadami poprodukcyjnymi mogącym stwarzać 
zagrożenie wystąpienia uciążliwości odorowych oraz sposoby zabezpieczenia 
i przeciwdziałania.  

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający 

negatywnemu wpływowi na środowisko. W zależności od charakterystyki danych odpadów 

będą one magazynowane wewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu, w którym panuje 

obniżona temperatura lub na zewnątrz w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych 

na podłożu utwardzonym. Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone będą przed 

dostępem osób trzecich oraz zwierząt, a także odpowiednio oznaczone.  

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia będą powstawać 

w sytuacji awaryjnej związanej z np. awaryjnym przestojem produkcji lub przedostaniem się 

do produktu ciała obcego. Technologia produkcji minimalizuje fakt powstawiania odpadów 

produkcyjnych. Odpady te będą magazynowane w szczelnym izolowanym pomieszczeniu 

w warunkach chłodniczych od 0 do 4oC, a następnie obierane przez odbiorcę tego typu 

odpadów. 

W związku z powyższym nie przewiduje się powstawania odorów przy magazynowaniu 

odpadów. 

4 Należy uszczegółowić zakres i częstotliwość wymaganych do prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza (zbyt ogólny zapis na stronie 118 raportu). 

Zgodnie z art. 2, ust. 6, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 

września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 t.j.) analizowane przedsięwzięcie podlega obowiązkowi 

wykonywania pomiarów emisji okresowych co najmniej raz na trzy lata, ze względu na 2 

kotły gazowe o mocy powyżej 1 MW (2 kotły po 2600 kW każdy). W tym celu planuje się 

montaż specjalnych króćców pomiarowych na emitorach. Pomiary prowadzone będą 

na króćcach pomiarowych zgodnie z zakresem i metodyką określonymi w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu. Ponad to stanowiska pomiarowe wykonane zostaną zgodnie 

z wytycznymi przedstawionymi w normach PN-EN 15259:2011 oraz PN-Z-04030-7:1994. 
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Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
 
1. Wskazania lokalizacji przedsięwzięcia w formie graficznej i opisowej 

z uwzględnieniem sąsiedztwa terenów/obiektów wrażliwych (budynki mieszkalne, 
budynki szpitali i domów opieki społecznej, obiekty lub tereny 
rekreacyjnowypoczynkowe, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci  i młodzieży oraz ujęcia wody i ich strefy ochronne itp.). Opis zawarty 
na stronie 8 raportu o treści „W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się 
tereny podlegające zapisom mpzp określone jako: aktywność gospodarcza 
stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony południowo – zachodniej, zachodniej 
i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 
wschodniej oraz południowo wschodniej oraz tereny pracowniczych ogrodów 
działkowych położone  w odległości ok. 68 m na wschód, za torami kolejowymi” jest 
zbyt ogólnikowy. 

Tereny/ obiekty wrażliwe nie stanowią sąsiedztwa przedsięwzięcia, w promieniu 100 m 

znajdują się wyłącznie tereny ogrodów działkowych usytuowane na terenach 

przeznaczonych jako tereny kolejowe, a wiec nie podlegające ochronie akustycznej, w uwagi 

na ich funkcję – ogrody działkowe uwzględniono je w analizie jako tereny o funkcji 

rekreacyjno - wypoczynkowej. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 350 m na 

południe, budynek szpitala ok. 2,6 km na południe, dom opieki społecznej ok. 2,8 km na 

północny-zachód, obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe ok. 1,1 km na zachód, budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ok. 920 m na południowy-

zachód. Odległość od ujęcia wody podano w Raporcie. 

Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowego Zakładu stanowią zabudowania przemysłowo-

usługowe, takie jak hurtownie, zakład wyrobów mięsnych, skład materiałów budowlanych, 

producent mebli, wulkanizacja, mechanik samochodowy, skup złomu, hurtownia sprzętu 

elektrycznego, a także tory kolejowe i ogródki działkowe. Opis otoczenia przedmiotowego 

zakładu przedstawiono również w uwadze nr 1 do Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska.  

Najbliższe otoczenie przedstawiono na załączniku nr 3 (wersja elektroniczna). 
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2 Rozdzielenia informacji dotyczących zakładu SuperDrob S.A. Oddział w Lublinie - 
zakład produkcyjny, istniejącego na terenie przy ul. Zimnej 2 od obiektów 
planowanych do realizacji dla zakładu produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących,  
z wyszczególnieniem które z obiektów będą wspólnie użytkowane przez oba zakłady. 

Wspólnie nie będą użytkowane żadne obiekty przez oba zakłady. 

3 Przedstawienia w formie graficznej planowanego sposobu zagospodarowania terenu 
inwestycji z zaznaczonymi planowanymi obiektami budowlanymi i technologicznymi 
wraz z wjazdami i wyjazdami z terenu zakładu oraz studniami i planowanym 
separatorem substancji ropopochodnych.  

Mapa zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1. 

4 Opisania najbliższego otoczenia planowanego zakładu. Zapis, że są to tereny 
aktywności  gospodarczej, jest zbyt ogólnikowy.  

Informacje na temat najbliższego otoczenia planowanego zakładu zostały 

przedstawione w uwadze nr 1 Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

oraz w uwadze nr 1 do Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

5 Podania informacji na temat liczby planowanych do zatrudnienia pracowników oraz 
wskazanie, gdzie będą zlokalizowane pomieszczenia zaplecza sanitarno-
higienicznego dla pracowników, które powinny spełniać wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 
poz. 1650 ze zm.).  

Planowane zatrudnienie w Zakładzie: 62 osoby na zmianę, w tym około 40 pracowników 

produkcyjnych i około 22 biurowych.  

Przewidywana jest praca na produkcji na 3 zmiany. 

Przewidywana praca w biurze 1 zmiana. 

Pomieszczenia zaplecza sanitarno-higienicznego dla pracowników, będą spełniały 

wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 

poz. 1650 ze zm.).  

W szatniach pracowniczych podzielonych na część brudną i czystą zapewnione będą 

szafki z oddzielną częścią na odzież prywatną i na odzież roboczą. Do szatni przylegały będą 

węzły sanitarno- higieniczne. Wszystkie pomieszczenia socjalne i higieniczne zostaną 

wykończone w zakresie posadzek i ścian w glazurę/terakotę. 
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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.  

Pomieszczenia socjalne i biurowe będą wyposażone w system ogrzewania. 

6 Wyjaśnienia zapisu zawartego na stronie 67 raportu o treści „Najbliżej zlokalizowane 
ujęcie wody to studnie Zakładów mięsnych oddalone o ok. 45 m na północ od terenu 
planowanego zakładu, ponadto istniejący zakład posiada własne ujęcie składające 
się w 3 studni wierconych o zasobach eksploatacyjnych 200 m³/h, głębokości 60-65 
m, posiadających strefy ochrony bezpośredniej.” Z zapisu nie wynika czy 3 studnie 
wiercone należą do zakładów mięsnych czy do planowanego zakładu produkcji 
karmy?  

Zgodnie z zapisem podanym w Raporcie istniejący zakład posiada własne ujęcie 

składające się z 3 studni wierconych, co należy rozumieć, że studnie należą do istniejącego 

zakładu Super Drób. 

7 Uzupełnienia charakterystyki przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzaju, ilości oraz sposobu przechowywania wszystkich surowców planowanych dla 
produkcji karmy.  

Do zakładu dostarczane będą surowce w dwóch formach: schłodzonym o temp. od 0 do 

4°C oraz surowiec mrożony w temp. od -15°C do -18°C. Czas magazynowanie surowca 

schłodzonego w komorze specjalnie do tego przygotowanej to maksymalnie 24 h, 

w przypadku surowca mrożonego maksymalny czas magazynowania wyniesie 3 tygodnie.  

Przyjęcie surowca mięsnego do zakładu odbywać się będzie w strefie - rampa przyjęcie 

surowca gdzie temperatura otoczenia w pomieszczeniu może wynosić max do 12oC. 

Surowiec przyjmowany będzie przez doki które poza kurtyną zimną posiadają dodatkowe 

uszczelnienie pneumatyczne.  

Proces przyjęcia surowców sypkich do zakładu odbywa się na dwa sposoby w zależności 

od rodzaju surowca sypkiego.  
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Mąka pszenna i jej dostawy odbywać się będą specjalnymi do tego przystosowanymi 

cysternami pozwalającymi na przekazanie jej do zewnętrznego silosu w sposób zamknięty za 

pomocą układu pneumatycznego.  

Pozostałe dodatki paszowe wykorzystywane do produkcji przyjmowane będą przez dok 

posiadający kurtynę zimną. Po dokonaniu kontroli, surowce sypkie przekierowywane będą 

do magazynowania w budynku w magazynie dodatków sypkich. 

8 Szczegółowego opisu postępowania z wytwarzanymi ściekami technologicznymi oraz 
opisu technologii planowanej na terenie oczyszczalni ścieków, o której mowa m.in. 
na 21 stronie raportu.  

Podczyszczanie będzie polegać na zastosowaniu mechanicznego zatrzymania części 

stałych na sicie oraz koagulacji i flotacji prowadzonej na zasadzie turbulencji przepływu. Po 

wprowadzeniu do zbiornika flotacji ścieków z koagulantem pod wpływem rozprężania się 

mieszaniny wodno-powietrznej z flokulantem, pęcherzyki powietrza będą wynosić 

zanieczyszczenia na powierzchnię, tworząc kożuch, natomiast grubsze/cięższe frakcje 

zanieczyszczeń opadną do leja jako osad. Do procesów wykorzystywane będą: flokulant, 

koagulant i odczynnik do korekty pH. Procesy podczyszczania stanowiły będą integralną 

część linii produkcyjnej - zbiorniki znajdować się będą w specjalistycznie przygodowym do 

tego pomieszczeniu, w pomieszczeniu zamkniętym. Osad będzie odbierany przez 

zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę, która posiada aktualne, obowiązujące decyzje 

administracyjne w zakresie wytwarzania wspomnianych odpadów. Podmioty te są 

zobowiązane do zagospodarowania wytworzonego odpadu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

9 Przedstawienia rozwiązań zabezpieczających środowisko w przypadku ewentualnego 
wystąpienia sytuacji awaryjnej.  

Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę odbywało się będzie z przeciwpożarowego 

zbiornika, dzięki czemu wszelkie problemy z zapewnieniem wody w sytuacjach awaryjnych 

zostaną wyeliminowane. 

Dodatkowo zakład będzie zaopatrzony w oznakowanie ewakuacyjne i oświetlenie 

awaryjne. 

W zakładzie, rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa 

budowlanego, a tym samym zapewni należyte rozwiązania - dla uzyskania właściwej 
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odporności obiektu na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak: nawalne deszcze 

i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, susze, 

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. 

Przy prawidłowo zaprojektowanym i zrealizowanym przedsięwzięciu, a następnie 

prawidłowym użytkowaniu wszystkich elementów instalacji oraz przestrzeganiu zasad bhp 

ryzyko katastrofy budowlanej jest minimalne. Istniejąca konfiguracja terenu, budowa 

geologiczna oraz hydrografia terenu ograniczają realną możliwość wystąpienia powodzi bądź 

osuwisk.  

10 Wyjaśnienia zasadności twierdzenia zawartego na stronie 115 przedstawionego 
raportu o treści „Przeprowadzona analiza wykazała, że zasięg oddziaływania 
przedsięwzięcia ograniczony będzie do terenu analizowanego przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie będzie powiązana z innymi 
przedsięwzięciami i nie będzie powodował akumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, 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” 
co może budzić wątpliwości m.in. po analizie, że oba przedsięwzięcia tj. zakład 
istniejący i planowany, mogą korzystać z wykazanego na zagospodarowaniu terenu 
ujęcia wód podziemnych, z istniejącej oczyszczalni ścieków, a na pewno z dróg 
dojazdowych i wyjazdowych. Przypuszczenia, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie 
zamyka się w granicy własnego terenu może potwierdzić zapis ze strony 92 raportu 
„Izofona 55 dB zamyka się na terenie przedsięwzięcia, od strony wschodniej zamyka 
się w odległości do 25 m od terenu przedsięwzięcia na terenie niepodlegającym 
ochronie akustycznej”.   
W związku z powyższym należy przeanalizować powiązanie z innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie 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. 

Zapis ze strony 92 raportu „Izofona 55 dB zamyka się na terenie przedsięwzięcia, od 

strony wschodniej zamyka się w odległości do 25 m od terenu przedsięwzięcia na terenie 

niepodlegającym ochronie akustycznej” nie wskazuje na wykroczenie oddziaływań poza 
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teren przedsięwzięcia. Ww. zapis stanowi informację w jakiej maksymalnej odległości od 

terenu przedsięwzięcia prognozowana jest izofona 55 dB zamyka, ponadto podkreślono, że 

teren nie podlega ochronie akustycznej. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapa zagospodarowania terenu 

2. Promesa MPWiK na odbiór ścieków 

3. Mapa przedstawiająca najbliższe otoczenie Zakładu – wersja elektroniczna, 

4. Zakres monitoringu prowadzonego procesu technologicznego produkcji karmy dla 

zwierząt., 

5. Schematy produkcji. 

 


