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WPROWADZENIE 

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

do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.11.2021 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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
 

1. Wyjaśnienia rozbieżności zawartych w aneksie nr 2 o treści „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” oraz oznaczeniach tych samych terenów zawartych na załączonych 
mapach rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu dla pory dnia i dla pory nocy na 
których te tereny zostały oznaczone symbolem RIIIb co oznacza, że są to grunty orne. 
W związku z powyższym wskazane tereny pracowniczych ogrodów działkowych 
należy uwzględnić w przeprowadzonej analizie oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia jako tereny chronione akustycznie. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska tereny podlegające ochronie 

akustycznej wskazuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

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

Teren przedsięwzięcia oraz jego okolica podlegają zapisom Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Tereny przeznaczone w mpzp jako tereny ogrodów działkowych uwzględniono 

w analizie, na mapie rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu teren oznaczony jest R4 

zgodnie z oznaczeniem w mpzp. 

Oznaczenie RIIIb pochodzi z mapy zasadniczej stanowiącej podkład dla mapy rozkładu 

przestrzennego izofon imisji hałasu., w miejscu tym występuje oznaczenie z mpzp AGc oraz 

UC niepodlegające ochronie akustycznej. 
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Stwierdzenie „…, w promieniu 100 m znajdują się wyłącznie tereny ogrodów 

działkowych usytuowane na terenach przeznaczonych jako tereny kolejowe …” 

zamieszczono omyłkowo. 

Na terenach niepodlegających ochronie akustycznej nie umieszczano punktów 

obserwacyjnych, przy czym analizę rozkładu izofon przeprowadzono dla całego obszaru 

w promieniu 100 m, a wyniki zobrazowano na załączonej mapie. 

Mapa obrazuje występowanie izofony 45 dB w znacznej odległości od terenu ogrodów 

działkowych. 

Tereny ogrodów działkowych zostały prawidłowo uwzględnione w przeprowadzonej 

analizie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze powyższe przedstawiona analiza wykonana została prawidłowo. 

2. Uzupełnienia opisu postępowania z wytwarzanymi ściekami technologicznymi oraz 
opisu technologii planowanej na terenie oczyszczalni ścieków w odniesieniu do treści 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73). 

Za obsługę oczyszczalni ścieków odpowiedzialny będzie Dział utrzymania ruchu. Osoby 

zatrudnione spełniały będą wymagania odpowiednie dla tego stanowiska w szczególności 

zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73). 
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