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                                                       Egz. Nr 1 
 

         PAŃSTWOWY POWIATOWY 

            INSPEKTOR SANITARNY 

                      W LUBLINIE 
 

      20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 

      tel. 81 532 97 05, faks  81 532 47 23 

psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin 
       

NZ.9022.6.6.2022.WW      Lublin, dnia 07.09.2022 r.   

 

 

Prezydent Miasta Lublin 

Urząd Miasta Lublin 

Wydział Ochrony Środowiska 

20-601 Lublin ul. Zana 38 
 

 

     O P I N I A 
Na podstawie 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), 

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

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1029 ze zm.) 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie 
 

po rozpatrzeniu wystąpienia Prezydenta Miasta Lublin znak OŚ-OD-I.6220.57.2022 z dnia 

24.05.2022 r. (data wpływu 26.05.2022 r.) dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na 

przetwarzaniu odpadów gleby i ziemi na terenie istniejącej Wytwórni Mas 

Bitumicznych Strabag Sp. z o.o. przy ul. Metalurgicznej 13E w Lublinie  w sprawie  

z wniosku Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z dnia 21.03.2022 r.  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zapoznaniu się z załączonym 

do wniosku raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko  

z marca 2022 r. wraz uzupełnieniem nr 1, uzupełnieniem nr 2 przesłanymi wraz z pismem 

znak OŚ-OD-I.6220.57.2022 z dnia 11.08.2022 r. (data wpływu 18.08.2022 r.) oraz 

uzupełnieniem nr 3 przesłanymi wraz z pismem znak OŚ-OD-I.6220.57.2022 z dnia 

29.08.2022 r. (data wpływu 01.09.2022 r.) 

 

opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia określone w przedłożonych materiałach opisowo –

graficznych bez uwag. 

 

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

 

Rozpatrywane wystąpienie Prezydenta Miasta Lublin znak OŚ-OD-I.6220.57.2022  

z dnia 24.05.2022 r. (data wpływu 26.05.2022 r.) dotyczy wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów gleby i ziemi 

na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych Strabag Sp. z o.o. przy ul. Metalurgicznej 

13E w Lublinie  w sprawie z wniosku Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 

z dnia 21.03.2022 r.  
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Przedsięwzięcie Prezydent Miasta Lublin zakwalifikował do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko jest wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako:  

• § 2 ust. 1 pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46,  

w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować 

odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie 

mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego  

w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.); 

 

Do wystąpienia załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

z marca 2022 r. wraz uzupełnieniami sporządzony przez mgr inż. Marta Małyszko.  

  

Z informacji zawartych w wymienionej dokumentacji, w szczególności w zakresie wpływu 

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

 

Planowane przedsięwzięcie ma polegać na rozpoczęciu przetwarzania odpadów gleby i ziemi 

klasyfikowanych pod kodami  

- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 

- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

w zespole maszyn złożonych z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej 

na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych przy ul. Metalurgicznej 13E w Lublinie. 

 

Na terenie znajduje się ujęcie wód podziemnych, z którego inwestor nie korzysta,  

a funkcjonowanie przedsięwzięcia ma nie powodować zagrożenia dla środowiska wodno-

gruntowego. Woda wykorzystywana na terenie zakładu dostarczana jest z sieci miejskiej. 

 

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości przez cały zakład Wytwórni Mas Asfaltowych 

wynosi około 2,3 ha. Obecnie na terenie zakładu prowadzona jest głównie produkcja mas 

bitumicznych, a także przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego oraz odpadów 

budowlanych przy użyciu instalacji maszyny krusząco-granulującej o średniej wydajności  

100 Mg/h. 

 

Wnioskodawca posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydane decyzją 

Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24 lutego 2015 r., znak RŚ-V.7244.58.2014.LG, 

zmienione decyzją tego organu z 17 września 2021, znak RŚ-V.7244.58.2014.EWF  

(w załączeniu). Odpady gleby i ziemi magazynowane będą zgodnie z ww. zezwoleniem,  

tj. w wydzielonych zasiekach magazynowych i na hałdach znajdujących się na placu 

magazynowym, zlokalizowanym na działkach nr 139/53, 139/62, 139/64, obręb Zadębie-II. 

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  

ww. przedsięwzięcia, wnioskodawca wystąpi o zmianę ww. zezwolenia w zakresie 

uwzględnienia przetwarzania odpadów gleby i ziemi. 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  teren na 

którym ma zostać zlokalizowane przedsięwzięcie oznaczony został symbolem IVA 3P – 

tereny techniczno-produkcyjne (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów)  

o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów o ograniczonej uciążliwości, niestwarzających zagrożeń dla istniejącej  

w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.  
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Zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

tereny wokół inwestycji stanowią: 

- od strony zachodniej i północnej teren niezagospodarowany, przekształcony 

antropogenicznie, 

- od strony wschodniej droga dojazdowa, Eko-Prim skup olejów przepracowanych i odbiór 

odpadów oraz PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., 

- od strony południowo – wschodniej Zakład odzysku i recyklingu odpadów KOM-EKO,  

- od strony południowej droga dojazdowa do zakładów oraz zakłady przemysłowe: Zakład 

odlewniczy z magazynami HA – Huttens – Albertus Polska, Centrum Metali – odczynniki 

chemiczne Midas Investment – Zakład Produkcyjny oraz Polska Korporacja Recyklingu – 

Zakład Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 600 m od granicy 

terenu zakładu. 

 

Faza realizacji przedsięwzięcia ma ograniczać się jedynie do montażu niezbędnych urządzeń 

oraz rozpoczęcia przetwarzania odpadów ziemi i gleby w zespole maszyn złożonym  

z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej bez wprowadzania zmiany 

obecnego zagospodarowania terenu zakładu.  

 

Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi klasyfikowanych jako odpady o kodzie 17 05 04 i 17 05 

06 ma być prowadzone dwuetapowo tj. z hałdy magazynowej dany odpad ma być pobierany 

przez ładowarkę i poddawany przesiewaniu na ramowym przesiewaczu grawitacyjnym  

o wymiarach sita 63 mm. Otrzymana frakcja poniżej 63 mm ma stanowić grunt gotowy do 

ponownego wykorzystania, a ewentualne sporadycznie powstające pozostałości po przesianiu 

(frakcje większe niż 63 mm takie jak kamienie i odpady betonowe) mają zostać kruszone  

w  maszynie krusząco-granulującej. 

  

W wyniku przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 w ramach 

procesu R5 oraz R13 mają być otrzymywane następujące produkty:  

– z frakcji poniżej 63 mm - grunt budowlany spełniający normę PN-B-02480:1986 Grunty 

budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów, który może być wykorzystywany 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania  

i badania” np. w nasypach, robotach wykończeniowych, w tym humusowaniu; 

– z frakcji powyżej 63 mm po przekruszeniu w maszynie krusząco-granulującej - kruszywo 

spełniające normę PN-EN 13242+A1 2010. Mieszanki kruszyw do niezwiązanych  

i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych  

i budownictwie drogowym, które może być wykorzystywane np. w warstwie mrozoodpornej, 

odsączającej, w chodnikach itp. 

 

Po realizacji przedsięwzięcia ilość przetwarzanych odpadów gleby i ziemi w instalacji ma 

wynieść łącznie do 60 000 Mg/rok. Przy średniej założonej wydajności wynoszącej 100 Mg/h 

ma dać czas pracy urządzenia na 600 h/rok. Instalacja przetwarzania odpadów ze względu na 

mobilny charakter, w razie zapotrzebowania może być przewożona w inne miejsce.  

Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi w procesie przesiewania i ewentualnego następującego 

po nim granulowania ma nie powodować powstawania nowych odpadów, ponieważ proces 

ten prowadzi do utraty statusu odpadów. Otrzymane produkty na terenie mają być 

magazynowane w taki sam sposób, jak surowce produkcyjne, tj. w zasiekach i hałdach 

magazynowych oraz zagospodarowywane  głównie na cele budowy i remontów infrastruktury 

drogowej. 

 

Na podstawie zawartych w raporcie obliczeń oddziaływania hałasu, w tym skumulowanych 

ze wszystkimi oddziaływaniami występującymi na terenie istniejącego zakładu, autor 
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stwierdził, że prognozowany zasięg oddziaływania hałasu nie obejmie terenów chronionych 

akustycznie, a funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie miało oddziaływanie o ograniczonym 

zasięgu.  

 

Przetwarzanie odpadów gleby nawet w skumulowaniu z oddziaływaniem pozostałych źródeł 

hałasu ma nie powodować znaczących emisji zanieczyszczeń do powietrza, a praca silnika 

maszyny krusząco-granulującej stanowiącego źródło emisji substancji zachodząca w ramach 

przedsięwzięcia ma nie spowodować przekraczania wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń 

w powietrzu poza terenem zakładu. 

 

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia w stosunku do obecnego zapotrzebowania na 

wodę ma nie ulec zmianie, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane są i będą poprzez 

separator substancji ropopochodnych do miejskiej kanalizacji deszczowej.  

 

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przedstawiony 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony zgodnie  

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

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

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w tym rodzaj, 

cechy i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. 

 

Stąd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zajął stanowisko jak w sentencji 

niniejszej opinii. 

  
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Lublinie  

Aneta Grabek  
(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym) 

 

 

 

Otrzymuje: 

Egz. 1 – Adresat, wersja elektroniczna  

Egz. 2 - aa. 
 

  


		2022-09-07T14:02:07+0200




