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LU.RZŚ.4360.41.2022.MB 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi na 

terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o. przy ul. Metalurgicznej 13e 

w Lublinie”, 

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące 

działania: 

1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych w tym miejsc 

magazynowania odpadów odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Instalację do przetwarzania odpadów zlokalizować na powierzchni utwardzonej zapobiegającej 

przenikaniu ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. 

3. Instalację do przetwarzania odpadów wyposażyć w sorbenty przeznaczone do natychmiastowego 

usuwania ewentualnych wycieków. 

4. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić okresowe przeglądy techniczne i konserwacyjne 

urządzeń i maszyn. Przynajmniej raz w roku dokonywać okresowej konserwacji separatora 

substancji ropopochodnych. 

II. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 26 maja 2022 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

wpłynął wniosek Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 24 maja                 

2022 r., znak: OŚ-OD-I.6220.57.2022, z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia 

pn.: „Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG 

Sp. z o.o. przy ul. Metalurgicznej 13e w Lublinie”. 

W myśl art. 77 ust. 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, przedłożone zostały: 

− wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Inwestora 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów reprezentowanego przez pełnomocnika 

Pana Tomasza Doparta; 

− raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów gleby 

i ziemi na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o. przy ul. Metalurgicznej 

13e w Lublinie”, wykonany przez Ekologis Laboratorium badań środowiskowych S.C.,                                      

ul. S. Wysłoucha 62, 52-433 Wrocław; 

− wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1839) jako „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.)”. 

Przedmiotem inwestycji jest rozpoczęcie przetwarzania odpadów gleby i ziemi w zespole maszyn 

złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej na terenie istniejącej 

Wytwórni Mas Asfaltowych przy ulicy Metalurgicznej 13e w Lublinie zlokalizowanej na działkach 

o numerach ewidencyjnych 139/53, 139/62, 139/64. Zakład znajduje się na terenie strefy 

ekonomicznej Euro-Park Mielec-Podstrefa Lublin.  

Planowane przedsięwzięcie będzie położone na terenie zagospodarowanym, na którym 

uprzednio zrealizowane zostało przedsięwzięcie polegające na utwardzeniu terenu i wykonaniu 

zasieków oraz obiektów Wytwórni Mas Asfaltowych. Wody opadowe i roztopowe z terenów 

utwardzonych są odprowadzane poprzez separator substancji ropopochodnych do miejskiej kanalizacji 

deszczowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w znacznej odległości od terenu 

inwestycji.  

Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie w instalacji do przetwarzania odpadów nr 2 

złożonego z zespołu maszyn: przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej. Wydajność 

nominalna instalacji wykorzystywanej w ramach przedsięwzięcia wyniesie do 250 Mg/h natomiast 

wydajność rzeczywista średnio 100 Mg/h. Planowane jest przetwarzanie łącznie do 60 000 Mg 

odpadów gleby i ziemi rocznie. Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi klasyfikowanych jako odpady  

o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 prowadzone będzie dwuetapowo – z hałdy magazynowej dany odpad 

pobierany będzie przez ładowarkę i poddawany przesiewaniu na ramowym przesiewaczu 
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grawitacyjnym o wymiarach sita 63 mm. Otrzymana frakcja poniżej 63 mm stanowić będzie grunt 

gotowy do ponownego wykorzystania, a ewentualne sporadycznie powstające pozostałości po 

przesianiu (frakcje większe niż 63 mm takie jak kamienie i odpady betonowe) zostaną zmagazynowane 

na terenie zakładu do czasu zgromadzenia ilości uzasadnionej ekonomicznie i następnie zostaną 

poddane ładowarką bezpośrednio do kosza zasypowego maszyny krusząco-granulującej celem 

uzyskania kruszywa. Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi klasyfikowanych jako odpady o kodzie 17 05 

04 i 17 05 06 w procesie przesiewania i ewentualnego następującego po nim granulowania nie będzie 

generowało nowych odpadów, ponieważ proces ten prowadzi do utraty statusu odpadów.  

Magazynowanie odpadów w ramach ich przetwarzania będzie odbywać się w sposób uniemożliwiający 

rozpraszanie i negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Teren planowanej inwestycji leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 – 

Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin) wyznaczony w utworach kredy górnej. Zgodnie z Dodatkiem do 

„Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego Zbiornika 

Wód Podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406)” warstwa wodonośna GZWP jest słabo izolowana 

od powierzchni terenu. Około 90 % powierzchni całego zbiornika stanową tereny bardzo podatne oraz 

podatne na zanieczyszczenia. Czas pionowego przesączania do głównego użytkowego poziomu 

wodonośnego nie przekracza 25 lat. 

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja 

zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem 

europejskim: PLRW20001524699 o nazwie „Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujścia”. Odcinek 

posiada status: naturalna część wód, typ: (15) - średnia rzeka wyżynna – wschodnia. Ocena stanu JCWP 

– zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiągnięcie 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oceniono jako zagrożone – 4(4) - 

1 – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną 

występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania 

przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej 

bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem 

zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód powierzchniowych. JCWP nie należy do części wód przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, w tym obszarów wyznaczonych jako kąpieliska. JCWP zalicza się do części wód 

wyznaczonych jako obszary wrażliwe na substancje biogenne oraz znajduje się w obszarze 

przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 

oznaczonej kodem europejskim PLGW200089 o numerze 89. JCWPd posiada stan ilościowy i chemiczny 

dobry. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie 

celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Dla JCWPd nie ustanowiono odstępstw. JCWPd 

znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 
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w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

Na terenie inwestycji brak jest cieków i zbiorników wodnych. Na północ od inwestycji 

w odległości ok. 1,80 km przepływa rów melioracyjny. Najbliższe wody stojące znajdują się na północ 

od inwestycji w odległości ok. 1,30 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami narażonymi 

na niebezpieczeństwo powodzi. 

Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia związane 

będą z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu 

i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej 

sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych 

urządzeń. Odpowiednio zorganizowane zaplecze budowy należy usytuować na terenie utwardzonym 

oraz wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn 

i urządzeń. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji magazynować selektywnie 

w wyznaczonym miejscu z utwardzonym podłożem, zabezpieczonym przed dostępem osób 

niepowołanych oraz przed ich przemieszczaniem. Sposób przechowywania odpadów powinien 

zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.  

Etap realizacji w wariancie proponowanym przez inwestora nie wiąże się z żadnymi pracami ziemnymi 

lub budowlanymi. Przetwarzanych odpadów gleby i ziemi w instalacji przetwarzania odpadów nr 2 nie 

spowoduje znaczących zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu, w związku z czym nie przewiduje 

się istotnych zmian w obecnym oddziaływaniu zakładu 

Zapotrzebowanie na wodę nie zmieni się po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 

w stosunku do stanu obecnego. Proces przetwarzania odpadów w zespole maszyn złożonym 

z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej nie wymaga zużywania wody i nie 

prowadzi do powstawania ścieków technologicznych. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, w tym miejsc magazynowania 

odpadów odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się ze zwiększeniem ilości powstających na 

terenie przedsięwzięcia wód  opadowych i roztopowych. 

W celu dodatkowego zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska planowaną 

instalację do przetwarzania odpadów wyposażyć należy w sorbenty do pochłaniania substancji 

niebezpiecznych. Zużyte sorbenty gromadzić w specjalnych pojemnikach, które należy przekazywać do 

utylizacji odpowiednim odbiorcom. 

Transport odpadów odbywać się powinien w sposób zabezpieczający przed ich wypadaniem. 

Miejsca magazynowania odpadów, place i drogi komunikacyjne utrzymywać w czystości i porządku oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Odpady gromadzić i magazynować selektywnie. 

Biorąc pod uwagę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając 

charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące 

środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan 

jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych 

w planie gospodarowania wodami. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, skalę jego oddziaływania i usytuowanie względem 

granic państwa, nie wskazuje się potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 
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Biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie stwierdza się konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72, ust 1 pkt 1 ww. ustawy. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 77 ust. 7 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, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

Grzegorz Lipczuk 

Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych 

i Zarządzania Środowiskiem Wodnym 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin  

ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin  (z prośbą o poinformowanie stron postępowania)  
2. a/a. 
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