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W odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Lublinie z dnia 18 lipca

2022 r., znak WOOŚ.4221.25.2022.GN.2 (data otrzymania: 21 lipca 2022 r.)  uzupełniamy wniosek o

wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  p.n.  Przetwarzanie

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

Metalurgicznej 13e w Lublinie.  Uzupełnienie przedkłada się w 4 egzemplarzach papierowych wraz

z wersją  elektroniczną  celem  przekazania  przez  organ  prowadzący  do  wszystkich  organów

opiniujących.

Ad 1.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozpoczęciu przetwarzania odpadów gleby i

ziemi  klasyfikowanych  pod  kodami  17  05  04  oraz  17  05  06  w  zespole  maszyn  złożonym  z

przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej na terenie istniejącej Wytwórni Mas

Asfaltowych przy ul. Metalurgicznej 13E w Lublinie. Ze względu na fakt, iż na cel przedsięwzięcia

wykorzystywana  będzie  istniejąca  infrastruktura  zakładu,  taka  jak  drogi  wewnętrze,  zasieki

magazynowe oraz zaplecze socjalne należy przyjąć,  że cały teren zakładu stanowi teren realizacji

przedsięwzięcia.

Ad 2.

Załącza się PZT z zaznaczonymi obiektami zakładu.

Ad 3.

Otrzymane  produkty  magazynowane  będą  na  terenie  wytwórni  w  taki  sam  sposób,  jak

surowce  produkcyjne,  tj.  w  zasiekach  i  hałdach  magazynowych.  Dalsze  zagospodarowanie

otrzymanych produktów będzie zgodne z bieżącym zagospodarowaniem – głównie na cele budowy i

remontów infrastruktury drogowej.

Ad 4.

Przedmiotowa  instalacja  złożona  z  maszyny  krusząco-granulującej  oraz  przesiewacza  jest

instalacją  mobilną,  która  wykorzystywana  może być  w różnych  miejscach.  Instalacja  przywożona

będzie  na  teren  WMA  Lublin  gdy  zmagazynowana  tam  zostanie  wystarczająca,  ekonomicznie

uzasadniona  ilość  odpadów  przeznaczonych  do  przetworzenia.  Po  każdorazowym  przywiezieniu

instalacji  przetwarzającej  odpady  na  teren  WMA  Lublin,  planowane  jest  przetworzenie

zmagazynowanej partii  odpadów, a następnie przewiezienie instalacji  w inne miejsce,  zależne od

właściciela tej instalacji.  Na każde miejsce przetwarzania odpadów należące do Wnioskodawcy, w
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którym  wykorzystywana  jest  instalacja  złożona  z  maszyny  krusząco-granulującej,  Wnioskodawca

uzyskuje indywidualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

Ad 5. 

Zamieszcza się opis planowanych działań adaptacyjnych w przypadku wystąpienia katastrof

naturalnych,  budowalnych  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  ograniczony  wyłącznie  do

prowadzonego  przetwarzania  odpadów  gleby.  Pomija  się  fakt,  iż  prowadzone  ono  będzie  z

wykorzystaniem elementów istniejącego zakładu ze względu na stanowisko organu.

Do najważniejszych katastrof  naturalnych występujących na terenie  naszego kraju można

zaliczyć m.in. ulewne deszcze, powodzie, podtopienia, mrozy, fale upałów, osuwiska, susze, pożary

lasów, wichury, gradobicia. Ze względu na fakt, iż przetwarzanie odpadów gleby i ziemi prowadzone

będzie  w  niewielkiej  instalacji,  nie  występuje  znaczne  ryzyko  wystąpienia  katastrofy  naturalnej

znacznie na nie oddziałujące i przez to wymagające przeprowadzenia działań adaptacyjnych. W razie

wystąpienia ekstremalnych zjawisk  atmosferycznych,  praca instalacji  zostanie przerwana.  Odpady

poddawane przetwarzaniu oraz uzyskane produkty magazynowane będą analogicznie do surowców

produkcyjnych typowej wytwórni mas asfaltowych – w zasiekach i hałdach magazynowych – przez co

również nie będą podatne na katastrofy naturalne.

Wystąpienie  katastrofy  budowlanej  w  przypadku  przedmiotowej  instalacji  przetwarzania

odpadów jest praktycznie ograniczone do zera, jako że instalacja maszyny krusząco-granulującej oraz

przesiewacza  nie  stanowią  obiektów  budowlanych  i  jedyne  ryzyko  związane  z  katastrofami

budowlanymi może być związane z infrastrukturą zakładu, na terenie których są wykorzystywane.

Zasieki i plac magazynowy Wytwórni wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, dzięki czemu

nie są konieczne żadne działania zabezpieczające przedsięwzięcie przed katastrofami budowlanymi.

Ad 6.

Jak podano w Raporcie, analiza oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne

oraz klimat akustyczny została skumulowana z oddziaływaniem WMA. Oddziaływania na powietrze

atmosferyczne ulegają kumulacji ze względu na emisję wspólnych zanieczyszczeń, przede wszystkim

pyłu  zawieszonego,  ale  także  i  zanieczyszczeń  związanych  z  ruchem  pojazdów  po  terenie

przedsięwzięcia.  Oddziaływania  na  klimat  akustyczny  analogicznie  związane  są  z  faktem

występowania  na  przedmiotowym  terenie  źródeł  hałasu  związanych  z  pracą  wytwórni,  a  także

ruchem pojazdów po terenie zakładu.

Gospodarka odpadami
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Ad 1. 

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.

Zasieki są wykonane z prefabrykatów betonowych typu „L” i „T”,  o wysokości ścian 4 m z

trzech stron. Plac jest w całości utwardzony mieszkanką asfaltową. Wytwórnia posiada możliwość

magazynowania odpadów XI zasiekach oraz hałdach.

Poszczególne zasieki  i  miejsca hałdowania,  przed zasypaniem odpadem, będą opróżniane

wcześniej ze znajdującego się tam odpadu, czy materiału. Zasieki i miejsca z hałdami poszczególnych

rodzajów  odpadów  mogą  być  zamiennie,  rotacyjnie  używane  do  magazynowania  odpadów

przeznaczonych do zbierania lub do przetwarzania w zależności od zapotrzebowania rynkowego w

danym okresie i możliwości przerobowych instalacji.

Powierzchnia placu magazynowego wynosi łącznie ok. 10 807 m2,  a jego pojemność – do

71 897,20 Mg odpadów.

Po  uzyskaniu  prawomocnej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla

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

uwzględnienia przetwarzania odpadów gleby i ziemi. 

Ad 2. 

Zgodnie z art. 14 ust 1. Pkt 2) ustawy o Odpadach, określone rodzaje odpadów przestają być

odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają szczegółowe

warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej  albo w

przepisach wydanych na podstawie ust.  1a,  a jeżeli  nie zostały określone w tych przepisach -  w

zezwoleniu na przetwarzanie odpadów. Dla odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 nie

zostały wydane przepisy prawa UE ani rozporządzenie – utrata statusu odpadów możliwa jest zatem

przy spełnieniu warunków tej utraty opisanej w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów. Po uzyskaniu

prawomocnej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia,

wnioskodawca wystąpi o zmianę posiadanego zezwolenia w zakresie uwzględnienia przetwarzania

odpadów gleby i ziemi.

Zgodnie  z  art.  42  ustawy  o  odpadach,  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  zbieranie  i

przetwarzanie  odpadów  zawiera  m.in.  wskazanie  rodzajów  odpadów,  które  mogą  utracić  status
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odpadów, w przypadku gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz informacje o spełnieniu

warunków określonych w art. 14 ust 1 pkt 1.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, utrata statusu zachodzić będzie dla odpadów

gleby i ziemi o kodach 17 05 04 i 17 05 06. .

Odpady otrzymane w wyniki przetwarzania tracą status odpadu, ponieważ spełniają łącznie

wszystkie warunki określone w art. 14 ust 1. Ustawy o odpadach:

 grunt  budowlany  ma  wiele  zastosowań  w budownictwie,  co  potwierdzają  normy

branżowe,

 wykorzystywanie gruntu budowlanego pozwala obniżyć zapotrzebowanie na surowce

produkcyjne oraz energię, sprzyja także ograniczaniu ilości odpadów wymagających

właściwego zagospodarowania, w związku z czym stanowi cenny materiał i istnieje

rynek tego przedmiotu,

 grunt budowlany spełniają normy pozwalające na zastosowanie w budownictwie,

 przetwarzane  odpady  należą  do  materiałów  niepalnych;  ich  zastosowanie  nie

prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

W wyniku przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 oraz 17 05 06 otrzymywany

będzie produkt:

 – 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: 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 mrozochronnej, odsączającej, w chodnikach itp.

Proponuje się zatem, aby warunkiem zachodzenia utraty statusu odpadów było spełnianie

ww. normy PN-B-02480:1986 dla frakcji poniżej 63 mm i normy PN-EN 13242+A1 2010. dla frakcji

powyżej 63 mm.

Ad 3. 

Opady przetwarzane będą w ramach procesu R5 oraz R13.

Ad 4.
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Przedmiotowe  przedsięwzięcie,  polegające  na  przetwarzaniu  odpadów  gleby  i  ziemi,  nie

będzie prowadziło do wytwarzania odpadów. Całość odpadów poddawana przetwarzana będzie na

dwa rodzaje materiału – kruszywo oraz grunt budowlany.

Gospodarka wodno-ściekowa

Ad 1.

Na  przedmiotowym  terenie  znajduje  się  ujęcie  wód  podziemnych.  Funkcjonowanie

przedsięwzięcia  nie  wiąże  się  z  występowaniem  zagrożenia  dla  środowiska  wodno-gruntowego,

w tym ujęcia wód podziemnych. Wnioskodawca nie będzie pobierał wody z ujęcia wód podziemnych.

Woda  wykorzystywana  na  terenie  przedsięwzięcia  dostarczana  będzie  przez  wodociąg.  Wody

deszczowe  z  terenu  przedsięwzięcia  odprowadzane  będą  poprzez  separator  ropopochodnych  do

kanalizacji  deszczowej.  Pojazdy  poruszać  się  będą  po  drogach  utwardzonych.  Surowce

magazynowane  będą  w  prawidłowy  sposób,  na  terenie  przedsięwzięcia  znajdować  się  będzie

pojemnik z sorbentem wykorzystywany w wypadku wycieków substancji.

Zapis  dotyczący  miąższości  utworów 2 600  m dotyczy  terenu  miasta  Lublin,  zaczerpnięty

został z opracowania Program ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do

roku 2028]. Wnosimy zatem o jego skorygowanie w tym zakresie. 

Uzupełnia  się  opis  zawarty  w  raporcie  o  dane  dotyczące  głównych  zbiorników  wód

podziemnych (poniżej). 

Teren  przedsięwzięcia  nie  znajduje  się  w  pobliżu  cieków.  Przepływające  przez  Lublin

Bystrzyca i  Czerniejówka znajdują się w znacznej odległości od terenu przedsięwzięcia, nie będzie

zatem dochodziło do oddziaływania na nie. W otoczeniu terenu przedsięwzięcia nie występują żadne

zbiorniki wodne.

Główne zbiorniki wód podziemnych

Teren planowanej inwestycji, tak jak teren całego Lublina, znajduje się na terenie zbiornika

wód podziemnych 406 Niecka Lubelska. Lokalizację przedsięwzięcia na tle GZWP przedstawiono na

poniższym rysunku. 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe, w tym

główny zbiornik wód podziemnych. Odpady magazynowane będą na terenie utwardzonym. Wody

opadowe po oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych kierowane będą do miejskiej kanalizacji

deszczowej. 
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Rysunek .Lokalizacja inwestycji na tle mapy GZWP [źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh]

Ad 2. 

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  nie  planuje  się  żadnych  prac  budowlanych,  robót

ziemnych  ani  żadnych  innych.  Etap  realizacji  ogranicza  się  do  przywiezienia  mobilnej  instalacji

przetwarzania odpadów na teren istniejącego i funkcjonującego zakładu wytwórni mas asfaltowych.

Nie zajdą  żadne zmiany w zagospodarowaniu terenu.  Przedsięwzięcie w pełni  korzystać będzie z

istniejącej  infrastruktury.  Zlokalizowane  zostanie  na  terenie  przekształconym,  w  którego  wody

opadowe  odprowadzane  są  do  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Nie  będzie  zatem  zachodziło  żadne

oddziaływanie  na  środowisko  wodno-gruntowe  oraz  wody  podziemne.  Nie  ma  konieczności

przeprowadzania działań minimalizujących oddziaływanie na te elementy  środowiska,  jako że  nie

będzie zachodzić oddziaływanie na nie.

Ad 3.

Źródłem  zaopatrzenia  w  wodę  jest  sieć  wodociągowa.  Ścieki  sanitarne  jak  obecnie

odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Emisje do powietrza

Ad 1.

Etap realizacji ograniczony zostanie do przywiezienia na teren zakładu elementów instalacji

przetwarzania  odpadów  –  maszyny  krusząco-granulującej  oraz  przesiewacza.  Z  tego  powodu  na
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etapie realizacji występować będzie bardzo niewielkie oddziaływanie na środowisko, spowodowane

ruchem pojazdów transportujących instalację. 

Zakład posiada zezwolenie na przetwarzanie wybranych odpadów budowlanych w maszynie

(urządzeniu) krusząco-granulującym (w załączeniu). Maszyna krusząco-granulująca wykorzystywana

jest  zatem  obecnie  w  zakładzie  w  momencie,  gdy  zmagazynowana  zostanie  odpowiednia  ilość

odpadów  wymagających  przetworzenia.  W  pozostałym  czasie  maszyna  krusząco-granulująca

wykorzystywana jest w innych miejscach, wskazywanych przez jej właściciela.

Przesiewacz grawitacyjny nie jest wykorzystywany obecnie na terenie zakładu.

Ad 2.

W  związku  z  planowaną  realizacją  przedsięwzięcia  możliwy  jest  wzrost  natężenia  ruchu

pojazdów po terenie  zakładu.  Jako  że  ilość  odpadów gleby  i  ziemi  planowana do  przetworzenia

wynosi do 60 000 Mg/rok, otrzymanych produktów także będzie 60 000 Mg/rok. Łącznie zachodzi

konieczność przetransportowania do 120 000 Mg materiałów. Przy założeniu, że ładowność jednego

auta ciężarowego wynosi 25 Mg, zachodzi konieczność ruchu 4800 pojazdów/rok. Zakładając, że ruch

ten zachodzić będzie całą dobę przez cały rok (ponieważ transport zachodzić może niezależnie od

pracy instalacji wytwórni mas asfaltowych), średnie natężenie ruchu pojazdów wzrośnie na terenie

zakładu o ok. 0,5 pojazdu ciężarowego/godzinę.

Ad 3.

Z wiedzy Wnioskodawcy wynika, że w pobliżu Wytwórni nie znajdują się zakłady prowadzące

przetwarzanie odpadów gleby i ziemi, a więc nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań

na środowisko. 

Ad 4.

Przesiewacz grawitacyjny nie będzie stanowić źródła emisji do powietrza, ponieważ stanowi

prostą  konstrukcję  będącą bardzo  dużym sitkiem.  Nie  jest  wyposażony  w żaden silnik  emitujący

produkty spalania paliw – zasada jego działania polega na wykorzystaniu siły grawitacji do przesiania

materiału.  Ewentualne  pylenie  związane  z  prowadzeniem  przetwarzania  odpadów  zostało

uwzględnione w obliczeniach – w postaci emitora powierzchniowego pracującego w pełnym czasie

pracy instalacji przetwarzania odpadów, tj. przez 2 400 h/rok. 

Ad 5.
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Wnioskodawca na co dzień prowadzi produkcję mas asfaltowych przy użyciu m.in. różnych

kruszyw. Prowadzone w związku z tym działania zapobiegające pyleniu znajdą także zastosowanie do

ewentualnego ograniczania zjawiska pylenia związanego z przetwarzaniem odpadów gleby i ziemi.

Wnioskodawcy ze względów ekonomicznych zależy na tym, aby doświadczać jak najmniejszych strat

związanych z magazynowaniem materiałów, w tym związanych ze zjawiskiem pylenia. Odpady gleby i

ziemi   i  otrzymane  z  nich  produkty  magazynowane  będą  na  terenie  utwardzonym  w  hałdach  i

zasiekach, których ściany sprzyjają ograniczeniu zjawiska pylenia.

Dodatkowo stosowane będzie także:

• Dobranie odpowiedniej prędkości pojazdów poruszających się po terenie wytwórni

aby nie powodować dodatkowego pylenia z opon samochodowych

• Teren wytwórni jest  utwardzony i utrzymywany w czystości co ograniczy pylenie z

dróg i placów

• W  przypadku  bardzo  niekorzystnych  warunków  pogodowych  oraz  długim  braku

opadów, teren wytwórni będzie zraszany w celu ograniczenia pylenie

Ad 6. 

 Prędkość  wylotu  emitora  E7  wyznaczona  została  przy  wykorzystaniu  programu

obliczeniowego OPERAT FB.  Poniżej  zamieszcza się  obliczenia  wygenerowane przez  ten program.

Wyliczoną prędkość zaokrąglono w dół do 15 m/s.

Ilość spalin ze spalania paliwa ciekłego obliczono wg. wzoru:

  Vz = 0,265*Wd+(l - 1 )*(0,209*Wd+ 1,69)

 gdzie:

        Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa

        Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg

        l - współczynnik nadmiaru powietrza

Ilość spalin w warunkach normalnych z  kotła  jest równa:

  Vzm = 0,265*43,155 + ( 1,2 -1 ) * ( 0,209 * 43,155 + 1,69)

  Vzm = 13,578 m3/kg

  W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gęstości  0,832 kg/dm3  Vzv= 11,297 m3/dm3.

  Vn =   Bmax *Vzv =27,851 * 11,297 =  314,6 m3/h
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 Tk = 373,2 - 0 *   0,5  = 373,2 K

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora :

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 314,6 * 373,2 / 273,15 = 429,8 m3/h

Powierzchnia przekroju emitora:

 F =  p*d2/4 = 3,1416 * 0,12/4 = 0,0079 m2

Prędkość gazów u wylotu z emitora:

         Vg              429,8     

 w = ---------- =  --------------- = 15,2  m/s

      F * 3600       0,0079 * 3600 
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