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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2022 r. znak OŚ-OD-I.6220.57.2022 (data 

otrzymania: 21 października 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.  

 

Ad 1. 

Na potrzeby niniejszej inwestycji wykorzystywana będzie przeważająca część obiektów 

i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie. Jedyną instalacją, jaka nie będzie wykorzystywana na cele 

niniejszej inwestycji, będzie instalacja produkcji mas bitumicznych istniejąca w przedmiotowym 

zakładzie. Na potrzeby niniejszej inwestycji wykorzystywana będzie cała pozostała infrastruktura, 

złożona m.in. z: 

- obiektów socjalnych i biurowych, z których korzystać będą pracownicy obsługujący niniejsze 

przedsięwzięcie; z tego powodu pośrednio zachodzić będzie korzystanie z infrastruktury takiej jak sieć 

elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa itp. 

- zasieków i placów magazynowych, na których magazynowane będą odpady poddawane 

przetwarzaniu i uzyskane z nich materiały niestanowiące odpadu 

- urządzeń, takich jak ładowarka wykorzystywana obecnie w zakładzie, której zakres działania 

poszerzony zostanie o obsługę niniejszego przedsięwzięcia; z tego powodu zachodzić będzie 

korzystanie z dróg wewnętrznych, zbiornika na olej napędowy (co zostało uwzględnione w obliczeniach 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). 

- wagi najazdowej, na której ważone będą pojazdy ciężarowe obsługujące niniejsze 

przedsięwzięcie. 

Można zatem przyjąć, że zlokalizowanie niniejszego przedsięwzięcia na terenie 

funkcjonującego zakładu spowoduje, że praktycznie cała istniejąca infrastruktura będzie 

wykorzystywana – poza instalacją do produkcji mas bitumicznych, która zajmuje powierzchnię 

ok. 2000 m2. 

 

Ad 2. 

 Wnioskodawca powołał się na posiadane zezwolenie na przetwarzanie odpadów w celu 

wykazania, że posiada doświadczenie w prowadzeniu magazynowania odpadów i zamierza prowadzić 

magazynowanie odpadów gleby i ziemi w sposób analogiczny.  

 Ze względu na stanowisko organu wnosi się o pominięcie odwołań do posiadanego zezwolenia 

i ponownie przekazuje się informacje dotyczące magazynowania odpadów gleby. 
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Odpady gleby i ziemi magazynowane będą 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 w łącznie 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. 

 Miejsca magazynowania odpadów będą oznaczone za pomocą znaków zawierających nazwę i 

kod zbieranego odpadów. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego 

wnioskodawca posiada tytuł prawny. 

Magazynowanie odpadów odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający 

właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą 

powodować te odpady. Nie będzie dochodziło do zanieczyszczania poszczególnych elementów 

środowiska substancjami w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 

człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub 

zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. 

Magazynowanie odpadów gleby i ziemi będzie prowadzone w sposób zabezpieczający 

środowisko wodno-gruntowe bardziej, niż jest to wymagane przez zapisy Rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. 

Rozporządzenie to zwalnia odpady urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje 

niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami z obowiązku magazynowania na terenie 

utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych. W przedmiotowym zakładzie odpady gleby i ziemi 

będą magazynowane wyłącznie na terenach utwardzonych. 

 

Ad 3. 

 Ze względu na stanowisko organu poszerza się informacje dotyczące utraty statusu odpadów, 

które stanowią treść wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Dodatkowo, w celach 

informacyjnych, do niniejszego uzupełnienia dołącza się zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

dotyczące odpadów gleby, wydane dla innego zakładu należącego do Wnioskodawcy.  
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o Odpadach pkreślone rodzaje odpadów przestają być 

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

następujące warunki: 

a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów, 

W wyniku przetwarzania odpadów, w zależności od wielkości frakcji, otrzymywany 

będzie produkt: grunt budowlany lub kruszywo. Produkty te wykorzystane zostaną do 

konkretnych celów – grunt budowlany do budowy obiektów budowlanych, m.in. 

nasypów oraz do prowadzenia robót wykończeniowych, w tym w humusowania; 

kruszywo wykorzystane zostanie do wykonywania warstwy mrozoodpornej, 

odsączającej, do budowy chodników itp. 

 

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, 

Bez wątpienia istnieje rynek takich przedmiotów oraz popyt na nie, ponieważ zarówno 

grunt budowlany, jak i kruszywo są powszechnie stosowane w budownictwie, co 

potwierdza fakt istnienia norm, które dotyczą ich wykorzystywania:  PN-S-02205:1998 

„Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania” oraz PN-EN 13242+A1 

2010. Mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

 

c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności 

dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu 

lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu, 

 

Otrzymane produkty spełniać będą normy budowlane: PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania” oraz PN-EN 13242+A1 2010. 

Mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Spełnianie norm 

każdej otrzymanej partii potwierdzone będzie badaniami.  

 

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla 

życia, zdrowia ludzi lub środowiska; 
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Zastosowanie gruntu budowlanego i kruszywa nie prowadzo do negatywnych 

skutktów dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, ponieważ są one szeroko stosowane 

w budownictwie i spełniać będą normy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – 

Roboty ziemne – Wymagania i badania” oraz PN-EN 13242+A1 2010. Mieszanki 

kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

 

Przekłada się rzeczone normy. 

 

Ad 4. 

 Przedstawione obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zawierają modelowanie ruchu 

pojazdów po terenie przedsięwzięcia w postaci liniowych źródeł emisji produktów spalania paliwa. Do 

obliczeń przyjęto ruch o natężeniu 5 pojazdów/godzinę przez cały rok (8 760 h).Ze względu na 

ograniczone możliwości logistyczne oraz ograniczoną powierzchnię zakładu można przyjąć, że 0,5 

pojazdu/godzinę wyznaczone dla obsługi przedmiotowego przedsięwzięcia mieści się w zakładanych 

dotychczas 5 pojazdach/godzinę. 

 

 

Ad 5.  

W dokumentacji uwzględniono możliwe kumulowanie się oddziaływań przedmiotowego 

przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami poprzez uwzględnienie jednoczesnej pracy wszystkich 

źródeł znajdujących się na tym samym terenie zakładu Wytwórni Mas Bitumicznych i przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Skumulowano oddziaływania w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne 

oraz klimat akustyczny. W otoczeniu przedsięwzięcia nie znajdują się inne przedsięwzięcia, których 

oddziaływanie mogłoby kumulować się z przedmiotowym przedsięwzięciem.  


