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1. WSTĘP 
Niniejsza dokumentacja została opracowana na zlecenie Wnioskodawcy 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 załączniku do każdego przedkładanego kompletnego egzemplarza raportu dołącza się oświadczenie autora 
raportu o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a 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. 

Zakres niniejszego raportu jest zgodny z wymaganiami 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. 

 Przedsięwzięcie nie stanowi drogi ani instalacji do spalania paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej, o 
elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW, w związku z tym w raporcie pominięto wymagania z art. 66 ust 1. 
pkt 10 i 10a ww. ustawy. Przedsięwzięcie nie wpływa na możliwość osiągniecia celów środowiskowych, o których mowa w 
art. 56., art. 57, art. 59 i art. 61 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w związku z czym pominięto wymagania 
z art. 66 ust 1 pkt 11b ww. ustawy. 

Raport opracowany został w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiącej załącznik do 
wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko: 

 § 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.); 
– ze względu na planowane rozpoczęcie przetwarzania odpadów o kodzie 17 05 04 oraz 17 05 06 w zespole 
maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej charakteryzującym się 
wydajnością wyższą niż 10 t/dobę. 
 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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. 

W ramach przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne prace budowlane ani ziemne. Zmianie nie ulegnie obecne 
zagospodarowanie terenu zakładu.  

Podsumowanie rodzajów i ilości odpadów planowanych do przetwarzania w ramach przedsięwzięcia na terenie WMA 
zamieszczono w tabeli 1. 

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 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. W procesie granulowania odpadów gleby i ziemi otrzymywane będą produkty 
spełniające wszystkie przesłanki określone w art. 14 Ustawy o Odpadach. 

W wyniku przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 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 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 mrozodopornej, odsączającej, w 
chodnikach itp. 

Po realizacji przedsięwzięcia ilość przetwarzanych odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 w instalacji 
przesiewacza oraz maszyny krusząco-granulującej wyniesie łącznie do 60 000 Mg/rok, co przy średniej wydajności 100 Mg/h 
daje czas pracy szacowany na 600 h/rok. 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie funkcjonującej Wytwórni Mas  Asfaltowych w Lublinie 
przy ul. Metalurgicznej 13e na działkach nr 139/53, 139/62, 139/64. Zakład znajduje się na terenie strefy ekonomicznej Euro-
Park Mielec-Podstrefa Lublin. 

 Otoczenie 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. 

Przedsięwzięcie położone jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony Uchwałą nr 16/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A. 
Przeznaczenie przedmiotowego terenu to 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. 
 W granicach przedmiotowej nieruchomości nie występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską 
(rejestrową), zgodnie z ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r., poz. 2067). 

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości przez Zakład wynosi ok 2,3 ha. W ramach przedsięwzięcia nie dojdzie do 
zmiany obecnego zagospodarowania terenu zakładu.  

Faza realizacji przedsięwzięcia ograniczać się rozpoczęcia przetwarzania odpadów ziemi i gleby  w zespole maszyn 
złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie dojdzie do zmiany obecnego zagospodarowania terenu zakładu. W 
fazie realizacji teren użytkowany będzie jak obecnie. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będzie zachodziło. 
W trakcie etapu realizacji nie pojawi się konieczność odwodnienia terenu, nie będą również prowadzone żadne 

prace mogące wpływać na stan wód powierzchniowych i podziemnych.  
Po realizacji przedsięwzięcia w dwuetapowym procesie przetwarzaniu poddawane będą odpady ziemi i gleby w 

zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej. 
Zgodnie z mapami ISOK, analizowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.  

Wydajność nominalna instalacji wykorzystywanej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. instalacji do 
przetwarzania odpadów nr 2 (zespołu maszyn złożonego z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej) 
wynosi do 250 Mg/h; wydajność rzeczywista wynosi średnio 100 Mg/h. Planowane jest przetwarzanie łącznie do 60 000 Mg 
odpadów gleby i ziemi rocznie, na co niezbędne jest co najmniej 600 h roboczych. 

W wyniku przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 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 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 mrozodopornej, odsączającej, w 
chodnikach itp. 

Po realizacji przedsięwzięcia ilość przetwarzanych odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 w instalacji 
przesiewacza oraz maszyny krusząco-granulującej wyniesie łącznie do 60 000 Mg/rok, co przy średniej wydajności 100 Mg/h 
daje czas pracy szacowany na 6 00 h/rok. 

Silnik instalacji maszyny krusząco-granulującej zasilany jest olejem napędowym. Instalacja przetwarzania odpadów 
nr 2 ze względu na mobilny charakter, w razie zapotrzebowania przewożona będzie w inne miejsce, lecz każdorazowo gdy 
zostanie przywieziona na teren przedmiotowego zakładu, będzie uprzednio zatankowana i gotowa do pracy. W razie potrzeby 
dłuższej pracy, maszyna krusząco-granulująca tankowana będzie z istniejącego na terenie zakładu zbiornika na olej napędowy, 
co zostało uwzględnione w czasie pracy tego zbiornika w obliczeniach emisji zanieczyszczeń. 

Technologię odzysku odpadów w instalacji nr 2 (w zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i 
maszyny krusząco-granulującej) opisano szczegółowo w Raporcie. 

Po realizacji przedsięwzięcia ilość przetwarzanych odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 w instalacji 
przesiewacza oraz maszyny krusząco-granulującej wyniesie łącznie do 60 000 Mg/rok, co przy średniej wydajności 100 Mg/h 
daje czas pracy szacowany na 600 h/rok. 

Etap realizacji nie wiąże się z żadnymi pracami ziemnymi lub budowlanymi.     
 W fazie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie zbliżone do obecnego. Realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie spowoduje powstawania odpadów, ponieważ całość przetwarzanych odpadów gleby i ziemi po 
przetworzeniu stanowić będzie produkt niebędący odpadem.      
 W ramach przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia nie ulegnie zmianom.  Teren zakładu jest 
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przekształcony antropogenicznie. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew, rozbudowa nie będzie miała zatem znaczącego 
wpływu na różnorodność biologiczną.         
 Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z wykorzystywaniem wody na cele bytowe pracowników. 
Funkcjonowanie rozbudowanego zakładu nie będzie miało wpływu na okoliczną roślinność. Poziomy substancji emitowanych 
do powietrza nie będą przekraczały dopuszczalnych norm, w tym również dopuszczalnych norm ze względu na ochronę roślin. 
Z terenu przedsięwzięcia nie będą się wydostawały do środowiska niebezpieczne ścieki.    
 Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, zarówno w fazie realizacji jak 
i funkcjonowania, nie będzie miało charakteru ponadnormatywnego. Oznacza to, że inwestycja nie będzie również wpływała 
na życie i zdrowie ludzi.          
 Przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, będą podobne do obecnego 
oddziaływania przedmiotowego zakładu. Zmiany zajdą w oddziaływaniu na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne, nie 
będą one jednakże powodować ponadnormatywnego oddziaływania zakładu na poszczególne elementy środowiska.
 Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia 
na gleby oraz rzeźbę terenu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są i będą poprzez separator substancji 
ropopochodnych do kanalizacji deszczowej miejskiej jak ma to miejsce obecnie.  

Szacowane zapotrzebowanie na energię wynosi ok. 1 500 MWh/rok. 
W ramach przedsięwzięcia nie planuje się prowadzenia prac rozbiórkowych mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
Polska dzięki swojemu położeniu w klimacie umiarkowanym charakteryzuje się znacznie rzadszym występowaniem 

katastrof naturalnych niż np. w klimacie zwrotnikowym lub równikowym. 
Przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie ze sztuką; eksploatacja będzie zgodna z jego przeznaczeniem, dzięki 

czemu zapewnione zostanie niezbędne zabezpieczenie przed najczęściej występującymi w Polsce katastrofami naturalnymi 
oraz wystąpieniem katastrofy budowlanej.        
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 23 Ustawy Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem poważnej awarii 
rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 
opóźnieniem.          
 Poważna awaria przemysłowa nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia, gdyż odnosi się do awarii w zakładach 
określonych na podstawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o 
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na podstawie analizy ilości substancji 
niebezpiecznych, które znajdować się będą w zakładzie stwierdzono, że Wytwórnia Mas Bitumicznych nie jest zakładem o 
zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ilość substancji niebezpiecznych mogących 
występować na terenie zakładu nie przekracza wartości, decydujących o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku.  

Wpływ analizowanego przedsięwzięcia na klimat może wynikać bezpośrednio jedynie z emisji gazów cieplarnianych. 
Analizowane przedsięwzięcie będzie miało pewien wpływ na zmiany klimatu. Nie będzie to jednakże oddziaływanie 

znaczące. W czasie procesów realizowanych na jego terenie będzie dochodziło do emisji gazów cieplarnianych ze spalania 
paliw. Procesy te, podobnie jak wszystkie procesy spalania, będą wiązały się z emisją dwutlenku węgla i pary wodnej. 
Substancje te są głównymi gazami cieplarnianym. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pary wodnej z procesów spalania 
nie jest możliwe. Są to bowiem podstawowe produkty tego procesu. 

Wielkość emisji tych gazów będzie jednak niewielka z uwagi na moc zainstalowanych urządzeń grzewczych oraz 
wysoką sprawność cieplną urządzeń grzewczych. Maksymalna emisja dwutlenku węgla ze wszystkich urządzeń 
energetycznego spalania paliw, wyznaczona w oparciu o wskaźniki zaczerpnięte z opracowania MOŚZNiL wyniesie do ok. 8000 
Mg na rok, co stanowi około 0,002% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (przeliczonej na ekwiwalent dwutlenku węgla) w 
Polsce w 2016 roku (399267,97 Gg/rok wg danych GUS). 

Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia będzie niewielkie.  Obiekty 
przedsięwzięcia będą bowiem odporne na: silne wiatry, suszę, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie oraz nawalne deszcze 
i burze, intensywne opady śniegu. 

Przedsięwzięcie również nie będzie podatne na zmiany klimatu. 
Transport towarzyszący przedsięwzięciu będzie umiarkowany. Ilość emitowanych substancji do powietrza 

w związku z obsługą komunikacyjną będzie niewielka i nie wpływa negatywnie na klimat. 
Brak jest map potencjalnych lokalizacji projektów, które pomogłyby w określaniu poziomu ekspozycji, a w końcu 

wrażliwości na zmiany klimatu. Miejsca o różnym położeniu geograficznym mogą być narażone na różne zagrożenia związane 
z działaniem czynników klimatycznych, które mogą występować z różną częstotliwością czy intensywnością. Brak jest 
krajowych ocen ryzyka i map ryzyka do wykorzystania w określaniu przystosowania przedsięwzięcia do zmieniających się 
warunków klimatycznych i zdarzeń ekstremalnych.  

Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego ani ryzyka powodziowego. 
Konstrukcje budynków są odporne na ryzyko wystąpienia powodzi – wszystkie obiekty zakładu są i będą obiektami szczelnymi. 
Konstrukcja dachu i ścian chroni przed zalewaniem obiektów w czasie nawalnych deszczów, ekstremalnych opadów, 
gwałtownych burz i wiatrów, fal chłodu intensywnych opadów śniegu oraz zamarzaniem i odmarzaniem. Dachy są w stanie 
wytrzymać obciążenie powstałe w trakcie opadów i zalegania śniegu. Konstrukcje ścian są odporne na podmuchy silnych 
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wiatrów. 
Ochronie środowiska gruntowego i wód podziemnych służy m.in. prawidłowe magazynowanie odpadów bez 

możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego do czasu odebrania ich przez specjalistyczną firmę posiadającą 
stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami; wody deszczowe są w odbierane przez system kanalizacji deszczowej, 
a zebrane w ten sposób wody deszczowe są i będą podczyszczane w separatorze ropopochodnych sprzężonym z osadnikiem, 
tak by przed zrzutem do odbiornika zostały oczyszczone z ropopochodnych i osadów, w stopniu określonym w Rozporządzeniu 
MŚ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Minimalizacja zagrożenia przeciwpożarowego zostanie osiągnięta przez wypełnienie przez inwestora wymagań 
zawartych w Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. W rozporządzeniu opisano szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynków oraz wyposażenia ich w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe. Inwestor te wymagania spełni oraz wyposaży 
budynki w sprzęt przeciwpożarowy. 

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat. Zarówno w fazie budowy, jak i 
funkcjonowania.  

 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W Raporcie szczegółowo opisano aspekty takie jak 
- budowa geologiczna, rzeźba terenu, występowanie surowców mineralnych, warunki glebowe 
- warunki hydrologiczne 
- warunki klimatyczne i meteorologiczne 
- warunki akustyczne 
- jakość powietrza atmosferycznego 
- szata roślinna i świat zwierzęcy 
- elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 

4. WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ 
Na terenie bezpośredniej realizacji analizowanego przedsięwzięcia znajdują się obecnie obiekty funkcjonującej 

wytwórni mas bitumicznych. Jest to teren antropogenicznie przekształcony. Można zatem stwierdzić, że w przypadku 
analizowanego przedsięwzięcia nie występuje konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Nie zamieszczono 
jej zatem jako załącznika do raportu. 

 

5. OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Na terenie przeznaczonym pod lokalizację przedsięwzięcia oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest 
zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Najbliższy taki o obiekt oddalony jest od terenu przedsięwzięcia o ok. 1,5 km (obiekty przy 
ul. Doświadczalnej). 

 

6. OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE 
Lublin jest miastem położonym na wschodzie Polski w województwie lubelskim, jest stolicą województwa 

lubelskiego. Miasto podzielone jest Doliną Bystrzycy na dwie części o odmiennych krajobrazach: lewobrzeżną oraz 
prawobrzeżną. Lewobrzeżna część jest urozmaicona rzeźbą terenu z głębokimi dolinami i wąwozami lessowymi. Część 
prawobrzeżna jest częścią Płaskowyżu Świdnickiego który charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem terenu. 

Teren realizacji przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
przez Radę Miasta Lublin Uchwałą nr 343/XIX/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część IV – obszar A. Teren zakładu w planie zagospodarowania 
przestrzennego jest oznaczony symbolem IVA3P – jako obiekty produkcyjne, składy magazynowe. Działalność zakładu wpisuję 
się w plan zagospodarowania przestrzennego. 

Zakład znajduje się  na terenie antropogenicznie przekształconym, są to tereny wykorzystywane gospodarczo. Teren 
wytwórni graniczy z terenami na których prowadzone są działalności  produkcyjne, logistyczno-magazynowe oraz usługowe. 
W dalszej odległości od terenu wytwórni od strony północnej znajduje się droga wylotowa z miasta, od strony południowej 
przebiegają tory kolejowe.  

Obecnie na terenie zakładu prowadzona jest głównie produkcja mas bitumicznych, prowadzone jest także 
przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego oraz odpadów budowlanych przy użyciu instalacji maszyny krusząco-
granulującej o średniej wydajności  100 Mg/h.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 600 m od granicy terenu zakładu.  
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7. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI 
KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB 
PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH 
ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ CIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO 
SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Planowane przedsięwzięcie będzie położone na terenie zagospodarowanym, na którym uprzednio zrealizowane 
zostało przedsięwzięcie polegające na wykonaniu istniejącego zakładu. Obecnie na przedmiotowym terenie nie jest 
realizowane żadne przedsięwzięcie. W otoczeniu przedmiotowego terenu nie znajdują się przedsięwzięcia, których 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska mogłoby prowadzić do kumulowania oddziaływań analizowanej 
Wytwórni Mas Bitumicznych. W niniejszej dokumentacji uwzględniono zarówno oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia, jak i maksymalne możliwe oddziaływanie całej wytwórni mas bitumicznych. Obliczenia wykazały brak 
ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

 

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wariant zerowy zakłada odstąpienie od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wariant ten będzie skutkował 
zaniechaniem zrealizowania inwestycji. Wariant zerowy jest wariantem nieracjonalnym, ponieważ odstąpienie od realizacji 
przedsięwzięcia może skutkować koniecznością jego realizacji na terenie, na którym oddziaływania lub uwarunkowania mogą 
być znacznie mniej korzystne niż w przypadku omawianej lokalizacji. Przy założeniu braku realizacji przedsięwzięcia nie 
wystąpi żadne dodatkowe oddziaływanie na omawianym terenie. 

Zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów jest zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, ponieważ 
umożliwia ponowne wykorzystanie tych samych materiałów. W przypadku braku realizacji przedsięwzięcia odpady te będą 
musiały zostać zagospodarowane w inny sposób, najprawdopodobniej zostaną poddane składowaniu na składowisku 
odpadów, a zapotrzebowanie na surowce produkcyjne nie zostanie obniżone. 

 

9.  OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO 
ODDZIAŁYWANIA 

Wariant inwestorski został w sposób szczegółowy opisany w przedmiotowej dokumentacji. Wariant ten polega 
zmianach ilościowych i jakościowych w odpadach przetwarzanych w zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego 
i maszyny krusząco-granulującej względem stanu obecnego. 

Wybierając lokalizację inwestycji przeanalizowano aspekty od ekonomicznych do społecznych i środowiskowych. 
Wybór lokalizacji w głównej mierze podyktowany był lokalizacją pełnej infrastruktury na przedmiotowym terenie, który jest 
dodatkowo korzystnie położony ze względów logistyczno-transportowych.   

Realizacja w omawianym miejscu nie będzie wiązała się z koniecznością przekształcania terenów cennych 
przyrodniczo - nie zajdzie konieczność usuwania roślinności. 

Po analizie stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna wpływać w negatywny sposób na jakość 
powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, powierzchnię ziemi, krajobraz oraz florę i faunę poza granicami inwestycji. 
Ocenę wpływu na poszczególne elementy środowiska przedstawiono w dalszej części dokumentacji. Wykazano, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko.  

Wariant proponowany charakteryzuje się następującymi cechami: 
- brak znaczących zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu 
- maszyna krusząco-granulująca (instalacja przetwarzania odpadów nr 2) w miejscu proponowanym 
- brak oddziaływania na gleby i powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych  
- brak oddziaływania na różnorodność biologiczna i wykorzystanie zasobów naturalnych  
- brak oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
- brak oddziaływania na krajobraz 
- niewielki wpływ na klimat, zdolność do adaptacji do zmian klimatu 
- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub katastrof naturalnej i budowlanej poprzez 

prawidłowo prowadzoną pracę oraz utrzymywanie obiektów i maszyn w prawidłowym stanie technicznym 
- brak oddziaływania na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 
- brak oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi 
- brak oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska 
- brak oddziaływania transgranicznego 
- brak planowanych prac rozbiórkowych mogących znacząco oddziaływać na środowisk 
- ilość odpadów gleby i ziemi poddawana przetwarzaniu – do 60 000 Mg w instalacji do przetwarzania odpadów nr 2 (w 
zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej) 
- brak zmian w sposobie zagospodarowania ścieków sanitarnych 
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- odprowadzanie wód opadowych poprzez separator do kanalizacji deszczowej 
- brak ponadnormatywnego oddziaływana na tereny chronione akustycznie – przeprowadzono obliczenia oddziaływania 

skumulowanego z obecnym oddziaływaniem zakładu  
- brak ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza terenem zakładu - przeprowadzono 

obliczenia oddziaływania skumulowanego z obecnym oddziaływaniem zakładu  
- brak oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe 
- wytwarzanie typowych odpadów powstających w wytwórniach mas bitumicznych 
- na terenie zakładu po realizacji przedsięwzięcia jak dotychczas prowadzona będzie prawidłowa gospodarka odpadami 

i ściekami; emisja zanieczyszczeń do powietrza ograniczana będzie poprzez stosowanie urządzeń odpylających . 
Z uwagi na wymóg ustawowy nakładający obowiązek przeanalizowania racjonalnego wariantu alternatywnego, 

zaproponowano racjonalny, organizacyjny wariant alternatywny. W wariancie alternatywnym instalacja przetwarzania 
odpadów nr 2 zlokalizowana zostanie w innym miejscu niż w wariancie proponowanym. Lokalizacja w wariancie 
alternatywnym jest mniej korzystna ze względu na większe oddalenie od modułu do podawania destruktu na zimno, przez co 
wydłuża się droga, jaką musi pokonać ładowarka obsługująca maszynę krusząco-granulująca. 

Wariant alternatywny w porównaniu do wariantu proponowanego (inwestorskiego) jest zatem mniej korzystny. 
Wariant alternatywny charakteryzuje się następującymi cechami: 
- brak znaczących zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu 
- maszyna krusząco-granulująca (instalacja przetwarzania odpadów nr 2) w miejscu alternatywnym 
- brak oddziaływania na gleby i powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych  
- brak oddziaływania na różnorodność biologiczna i wykorzystanie zasobów naturalnych  
- brak oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
- brak oddziaływania na krajobraz 
- niewielki wpływ na klimat, zdolność do adaptacji do zmian klimatu 
- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub katastrof naturalnej i budowlanej poprzez 

prawidłowo prowadzoną pracę oraz utrzymywanie obiektów i maszyn w prawidłowym stanie technicznym 
- brak oddziaływania na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 
- brak oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi 
- brak oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska 
- brak oddziaływania transgranicznego 
- brak planowanych prac rozbiórkowych mogących znacząco oddziaływać na środowisk 
- ilość odpadów gleby i ziemi poddawana przetwarzaniu – do 60 000 Mg w instalacji do przetwarzania odpadów nr 2 (w 
zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej) 
- brak zmian w sposobie zagospodarowania ścieków sanitarnych 
- odprowadzanie wód opadowych poprzez separator do kanalizacji deszczowej 
- brak ponadnormatywnego oddziaływana na tereny chronione akustycznie – przeprowadzono obliczenia oddziaływania 

skumulowanego z obecnym oddziaływaniem zakładu  
- brak ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza terenem zakładu - przeprowadzono 

obliczenia oddziaływania skumulowanego z obecnym oddziaływaniem zakładu  
- brak oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe 
- wytwarzanie typowych odpadów powstających w wytwórniach mas bitumicznych 
- na terenie zakładu po realizacji przedsięwzięcia jak dotychczas prowadzona będzie prawidłowa gospodarka odpadami 

i ściekami; emisja zanieczyszczeń do powietrza ograniczana będzie poprzez stosowanie urządzeń odpylających  
Wariant alternatywny w porównaniu do wariantu proponowanego (inwestorskiego) jest mniej korzystny ze względu 

na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. 
W związku z powyższym należy stwierdzić, że wariant proponowany jest wariantem najkorzystniejszym dla 

środowiska z uwagi na potencjalny zasięg i zakres oddziaływania na środowisko.  
Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia możliwe będzie przetwarzanie odpadów na produkty, dzięki czemu 

ograniczone zostanie zużycie surowców oraz ilość odpadów wymagających ostatecznego unieszkodliwienia. Podsumowując 
informacje zawarte w przedłożonym raporcie, wnioskodawca zaproponował dwa warianty realizacji przedsięwzięcia, których 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska nie będzie ponadnormatywne. 

Lokalizacja instalacji przetwarzania odpadów nr 2 w wariancie alternatywnym jest mniej korzystna ze względu na 
większą odległość od modułu podawania destruktu do instalacji produkcyjnej. 

 Przedstawione w raporcie warianty realizacji przedsięwzięcia różnią się przede wszystkim lokalizacją granulatora, 
lecz także jego oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny. Wariant alternatywny w porównaniu do 
wariantu proponowanego (inwestorskiego) jest zatem mniej korzystny. 
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10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA 
ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA 
DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Ze względu na odległość od zabudowy mieszkaniowej i niewielki zakres etapu realizacji zakłada się, że oddziaływanie 
na klimat akustyczny w trakcie tego etapu nie powinno powodować negatywnych oddziaływań na najbliższe tereny chronione 
akustycznie zarówno w wariancie proponowanym, jak i alternatywnym. Planowane oddziaływanie w zakresie akustycznym 
na tym etapie przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem tymczasowym i ustanie po zakończeniu fazy realizacji. 

Sprawdzono możliwość wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku 
emitowanego podczas fazy funkcjonowania przedsięwzięcia. Obliczenia wykonano na podstawie metody obliczeniowej 
wielkości emisji hałasu i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku.  

Wszystkie obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego wariantu funkcjonowania przy założeniu 
równoczesnej i maksymalnej pracy wszystkich źródeł hałasu (stacjonarnych oraz ruchomych).  

Analiza dotyczy fazy eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na to, że emisja hałasu na etapie realizacji będzie 
krótkotrwała i pomijalna, a hałas emitowany w trakcie realizacji nie będzie wyższy niż w trakcie eksploatacji.  

Opracowanie obejmuje:  
 charakterystykę źródeł hałasu planowanych, 
 określenie prognozowanego poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu zakładu, 
 ocenę uciążliwości prognozowanego poziomu hałasu emitowanego przez urządzenia zakładu, 
 graficzne przedstawienie wyników. 

 
Wykonano łącznie dwie analizy propagacji hałasu z terenu przedsięwzięcia: 
1. Propagacja hałasu w wariancie proponowanym – maszyna krusząco-granulująca zlokalizowana w miejscu 

proponowanym 
2. Propagacja hałasu w wariancie alternatywnym – maszyna krusząco-granulująca zlokalizowana w miejscu 

alternatywnym 
Szczegółowe założenia i obliczenia w każdym z rozpatrywanych wariantów przedstawiono w załączniku do raportu. 

W obliczeniach skumulowano oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze wszystkimi oddziaływaniami istniejącego 
zakładu. 

Z przeprowadzonych obliczeń oddziaływania hałasu wynika, że prognozowany zasięg oddziaływania hałasu nie 
obejmuje terenów chronionych akustycznie. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów dźwięków, na najbliższych terenach chronionych akustycznie – nie spowoduje zatem 
ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko zarówno w porze dnia, jak i nocy w żadnym z rozpatrywanych wariantów 
realizacji przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter 
krótkotrwały. Emisje niezorganizowane zanieczyszczeń w trakcie realizacji będą pochodziły głównie ze spalania paliw w 
silnikach maszyn. Wszystkie oddziaływania będą miały charakter chwilowy, nie będą zatem w istotny sposób wpływać na stan 
powietrza na omawianym terenie i ustaną po zakończeniu fazy realizacji. 

 Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń będzie jak obecnie produkcja mas asfaltowych powodująca emisję 
zanieczyszczeń do powietrza. 
  Dodatkowym źródłem emisji będzie ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie oraz praca silnika maszyny 
krusząco-granlującej, a także niezorganizowana emisja pyłu związana z przetwarzaniem części odpadów.  

Wielkość emisji zanieczyszczeń emitowanych z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia przyjęto na podstawie: 
- informacji uzyskanych od producenta maszyny krusząco-granulującej granulatora  
- wniosku i decyzji wydającej pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji Wytwórni Mas Asfaltowych 

przez Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2021 r., znak DŚ-III.7221.5.2020.BŁE 
- wyników pomiarów emisji przy zbiorniku oleju opałowego  
- modułu SAMOCHODY programu OPERAT FB firmy PROEKO  
Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została skumulowana z oddziaływaniem WMA i zawiera 

wszystkie zlokalizowane na nim źródła emisji zorganizowanej do powietrza oraz ruch pojazdów po terenie tego zakładu. 
Uwzględniono fakt, że WMA pracować może przy wykorzystywaniu różnych rodzajów paliwa i wykonano analizę 
skumulowanego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń dla każdego z nich w obu wariantach przedmiotowego przedsięwzięcia. 
  W wariancie alternatywnym planowany do przywiezienia instalacja przetwarzania odpadów nr 2 (granulator) 
zlokalizowany zostanie w innym miejscu niż w wariancie proponowanym, przez co zmienia się oddziaływanie na powietrze 
atmosferyczne i konieczne jest przeprowadzenie odrębnych obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Parametry 
wszystkich emitorów zanieczyszczeń pozostają bez zmian – jedyną zmianą jest lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów 
nr 2 (granulatora) w innym miejscu niż w wariancie proponowanym. 
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  Wykonano obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przy wykorzystaniu programu OPERAT FB firmy PROEKO 
Ryszard Samoć posiadającym aprobatę Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96 dla obu wariantów 
przedsięwzięcia.  

Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza zgodnie z metodykami referencyjnymi wraz graficznym przedstawieniem 
tych wyników zestawiono w załączniku do raportu. 

Ze względu na dwa rodzaje paliwa możliwe do wykorzystywania przez instalację do produkcji mas asfaltowych, 
wykonano łącznie cztery analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń: 

1. Maszyna krusząco-granulująca i przesiewacz umieszczona w lokalizacji proponowanej, WMA opalana pyłem 
węglowym; 

2. Maszyna krusząco-granulująca i przesiewacz umieszczona w lokalizacji proponowanej, WMA opalana olejem 
opałowym; 

3. Maszyna krusząco-granulująca i przesiewacz umieszczona w lokalizacji alternatywnej, WMA opalana pyłem 
węglowym; 

4. Maszyna krusząco-granulująca i przesiewacz umieszczona w lokalizacji alternatywnej, WMA opalana olejem 
opałowym. 

Obliczenia pozwalają stwierdzić, że po realizacji przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do przekraczania standardów 
jakości środowiska poza terenem zakładu w żadnym z rozpatrywanych wariantów realizacji przedsięwzięcia przy 
uwzględnieniu wszystkich opcji paliwa wykorzystywanego przez instalację do produkcji mieszanek asfaltowych.  

W obliczeniach skumulowano oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze wszystkimi oddziaływaniami 
istniejącego zakładu. 

W trakcie prowadzenia etapu realizacji przedsięwzięcia nie pojawi się konieczność odwodnienia terenu, nie będą 
prowadzone również roboty mogące wpływać na stan wód powierzchniowych i podziemnych.  

Zapotrzebowanie na wodę nie zmieni się po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w stosunku do stanu 
obecnego niezależnie od rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia. 

Przyjmuje się, że ilość ścieków sanitarnych będzie równa ilości pobieranej wody na cele sanitarne, a tym samym 
ilość odprowadzanych ścieków przy zatrudnieniu na poziomie 10 pracowników wyniesie około 0,9 m3/dobę.   
 Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są i będą poprzez separator substancji ropopochodnych do kanalizacji 
deszczowej. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu ich ilości.  

Etap realizacji w wariancie proponowanym nie wiąże się z żadnymi pracami ziemnymi lub budowlanymi. Ewentualne 
odpady jakie powstaną w trakcie realizacji w wariancie alternatywnym związane z wykonywaniem zbiornika bezodpływowego 
na wody opadowe zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska, zewidencjonowane oraz przekazane 
odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia. W związku z tym oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji 
niezależnie od wariantu przedsięwzięcia będzie pomijalne. 

Eksploatacja przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami nie różni się pomiędzy rozpatrywanymi wariantami 
jego realizacji, ponieważ zarówno w wariancie proponowanym, jak i alternatywnym zachodzić będzie przetwarzanie łącznie 
do 60 000 Mg/rok odpadów gleby i ziemi w instalacji przetwarzania odpadów nr 2.  

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. 
Wszystkie odpady są i będą magazynowane selektywnie w miejscach magazynowania odpadów zgodnie ze wszystkimi 
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 25 ustawy UO magazynowanie odpadów odbywa 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. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Odpady są 
magazynowane nie dłużej niż 3 lata (łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów). 

Stosowane jest selektywne magazynowanie odpadów zgodne z ustawową definicją, tj. w jednym miejscu 
magazynowane mogą być odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.  

W świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów, odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wydzielonych i właściwie oznakowanych 
kodami odpadów miejscach magazynowania odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów poza to miejsce. Odpady przetwarzane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia 
zwolnione są w ww. rozporządzeniu z obowiązku magazynowania na powierzchni utwardzonej oraz z wykorzystywania 
systemu odbioru odcieków. Można zatem przyjąć, że oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady nie będzie 
powodowało negatywnego wpływu na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 

W wyniku przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 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 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 mrozodopornej, odsączającej, w 
chodnikach itp. 
 

Zarówno w wariancie proponowanym, jak i alternatywnym nie będzie dochodziło do ponadnormatywnego 
oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, co udowodniono obliczeniowo w załącznikach do Raportu. 
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Przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie ze sztuką; eksploatacja będzie zgodna z jego przeznaczeniem, dzięki 
czemu zapewnione zostanie niezbędne zabezpieczenie przed najczęściej występującymi w Polsce katastrofami naturalnymi 
oraz wystąpieniem katastrofy budowlanej. Dodatkowo, instalacje do produkcji mas bitumicznych spełniają szereg wymagań 
i posiadają certyfikaty potwierdzające jakość ich wykonania. Podsumowując, przedsięwzięcie zostanie należycie 
zabezpieczone na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej oraz budowlanej w obu rozpatrywanych 
wariantach jego realizacji. 

Odziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych będzie pomijalnie 
małe, co wykazano w sposób obliczeniowy. Realizacja wariantu alternatywnego nie wiąże się z odmiennym niż w wariancie 
proponowanym oddziaływaniem przedsięwzięcia na klimat. Podsumowując, przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego 
wpływu na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych w obu rozpatrywanych wariantach jego realizacji.  
 W zakresie adaptacji do zmian klimatu, oddziaływanie będzie takie samo w obu rozpatrywanych wariantach. W 
raporcie opisano, że żadne z potencjalnych gwałtownych zdarzeń meteorologicznych spowodowanych zmianami klimatu nie 
będzie miało wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, co dotyczy oby rozpatrywanych wariantów ze względu na ich 
podobieństwo technologiczne. 

Oddziaływanie transgraniczne opisane zostało w raporcie, gdzie stwierdzono, że ze względu na znaczną odległość 
przedsięwzięcia od granic państwa, przekraczającą 75 km w linii prostej, nie zachodzi możliwość transgranicznego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Znajduje do zastosowanie zarówno do wariantu proponowanego, jak i 
alternatywnego. 

 

11. PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 
Oddziaływanie wariantów proponowanego i alternatywnego na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze oraz wodę nie różni się. Przedsięwzięcie nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Nie będzie dochodziło do 
przekraczania dopuszczalnych standardów jakości środowiska w żadnym z rozpatrywanych aspektów. Oddziaływanie na 
powietrze różni się w wariancie proponowanym i alternatywnym, co opisano przedstawiając obliczenia rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w wariancie alternatywnym.  

W wariancie alternatywnym planowany do przywiezienia instalacja przetwarzania odpadów nr 2 (maszyna 
krusząco-granulująca) zlokalizowana zostanie w innym miejscu niż w wariancie proponowanym. Lokalizacja w wariancie 
alternatywnym jest mniej korzystna ze względu większą odległość, jaką pokonywać będzie musiała ładowarka obsługująca 
moduł do podawania destruktu do produkcji. 

Wariant alternatywny w porównaniu do wariantu proponowanego (inwestorskiego) jest mniej korzystny ze względu 
na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wariant proponowany jest wariantem najkorzystniejszym dla 
środowiska z uwagi na potencjalny zasięg i zakres oddziaływania na środowisko.  

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. 
Teren przedsięwzięcia nie jest zagrożony ruchami masowymi ziemi (osuwiska), nie jest także teren górniczym. 

Obecnie na terenie zakładu prowadzona jest produkcja mas bitumicznych uwzględniająca przetwarzanie odpadów 
destruktu asfaltowego oraz odpadów budowlanych. Poszerzenie katalogu przetwarzanych odpadów o odpady 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 na krajobraz w wariancie proponowanym 
i alternatywnym.   

Zakład znajduje się w otoczeniu terenów antropogenicznie zagospodarowanych. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa położona jest w znacznej odległości. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

W związku z tym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania na dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturalny zarówno w wariancie proponowanym, jak i alternatywnym. 

Zakład znajduje się w otoczeniu terenów antropogenicznie zagospodarowanych. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa położona jest w znacznej odległości. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

Na terenie przeznaczonym pod lokalizację przedsięwzięcia oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest 
zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Najbliższy taki o obiekt oddalony jest od terenu przedsięwzięcia o ok. 1,5 km. 

Ze względu na brak ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska 
poza jego terenem można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania na zabytki i 
krajobraz kulturalny. Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, ponieważ realizowane będą na tym 
samym terenie, równie oddalonym do zabytków, a więc nie występują różnice w oddziaływaniu na zabytki i krajobraz 
kulturowy pomiędzy rozpatrywanymi wariantami. 

W związku z tym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania na dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturalny zarówno w wariancie proponowanym, jak i alternatywnym. 

Żadna z wymienionych w raporcie form ochrony przyrody nie znajduje się w pobliżu terenu przedsięwzięcia. Granica 
najbliższego korytarza ekologicznego przebiega w odległości około 15,0 km od planowanego przedsięwzięcia. W związku z 
tym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania na formy ochrony przyrody oraz 
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych. Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, ponieważ 
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realizowane będą na tym samym terenie, równie oddalonym do form ochrony przyrody oraz korytarzy ekologicznych, a więc 
nie występuje większe oddziaływanie niż w wariancie proponowanym. 

Oddziaływanie analizowanego zakładu po realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało ponadnormatywnego 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, nie będzie także dochodziło do wzajemnego oddziaływania 
poszczególnymi jego elementami. Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego. 

Uwzględniając przedstawione powyżej informacje dotyczące porównania oddziaływań analizowanych wariantów 
na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody oraz ciągłość łączących 
je korytarzy ekologicznych, elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit b, wzajemne oddziaływanie pomiędzy 
poszczególnymi elementami środowiska można stwierdzić, że: 

- Oddziaływanie wariantów proponowanego i alternatywnego na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze oraz wodę nie różni się.  

- Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu, w związku z 
czym nie przewiduje się istotnych zmian w oddziaływaniu zakładu na krajobraz w wariancie proponowanym i alternatywnym.  

- Zakład znajduje się w otoczeniu terenów zagospodarowanych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest 
w znacznej odległości. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne 
elementy środowiska. W związku z tym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować 
oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturalny. Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, 
ponieważ realizowane będą na tym samym terenie, równie oddalonym do zabytków, a więc nie występuje większe 
oddziaływanie niż w wariancie proponowanym. W związku z tym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodować oddziaływania na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturalny zarówno w wariancie proponowanym, jak i 
alternatywnym. 

- Granica najbliższego korytarza ekologicznego przebiega w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia, 
nie będzie ono zatem powodować znaczącego oddziaływania na formy ochrony przyrody oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych. Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, ponieważ realizowane będą na tym 
samym terenie, równie oddalonym do form ochrony przyrody oraz korytarzy ekologicznych, a więc nie występuje większe 
oddziaływanie niż w wariancie proponowanym. 

- Oddziaływanie analizowanego zakładu po realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało ponadnormatywnego 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, nie będzie także dochodziło do wzajemnego oddziaływania 
poszczególnymi jego elementami. Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego 

- Oddziaływanie na powietrze różni się w wariancie proponowanym i alternatywnym, co opisano przedstawiając 
obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w obu rozpatrywanych wariantach.  Lokalizacja maszyny krusząco-
granulującej w wariancie alternatywnym jest mniej korzystna ze względu na większe oddalenie od modułu do podawania 
destruktu do produkcji   

-  Wariant alternatywny w porównaniu do wariantu proponowanego (inwestorskiego) jest mniej korzystny ze 
względu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wariant proponowany jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska 
z uwagi na potencjalny zasięg i zakres oddziaływania na środowisko 

 

12. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wykorzystano metodę prognozowania wynikowego, polegającego na przeprowadzeniu oceny przedsięwzięcia i analizy 

jego oddziaływania na elementy środowiska, uwzględniając warunki oraz lokalizację przedsięwzięcia. Oddziaływania oceniono 
jako bezpośrednie, pośrednie, wtóre, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe lub chwilowe. 

Ze względu na zbliżone oddziaływanie rozpatrywanych wariantów przedsięwzięcia, poniżej zamieszczone analizy 
dotyczą zarówno realizacji wariantu proponowanego, jak i alternatywnego. 

W raporcie tabelarycznie oceniono: 
-  skutki wynikające z istnienia przedsięwzięcia 
- skutki wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska 
- skutki wynikające z emisji 
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13. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OBSZARU 
NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ 
ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI, UŻYTKOWANIA 
LUB LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Na terenie zakładu będzie prowadzone selektywne magazynowanie odpadów. Wszystkie odpady wytworzone w 
ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będą magazynowane z zachowaniem przepisów szczegółowych i nie będą stanowiły 
zagrożenia dla środowiska. 

Inwestor jak dotychczas będzie prowadził pełną jakościową i ilościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym 
katalogiem odpadów z uwzględnieniem art. 66 ustawy UO oraz załączników do tej ustawy. Ewidencja obejmuje karty 
ewidencji i przekazania odpadów w systemie BDO. 

Ocenia się, że ww. działania będą charakteryzować się wystarczającą skutecznością. Działania te będą prowadzone 
na każdym etapie przedsięwzięcia. 

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych są i będą odprowadzane poprzez separator substancji 
ropopochodnych do kanalizacji deszczowej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wiąże się ze zwiększeniem ilości 
powstających na terenie przedsięwzięcia wód opadowych i roztopowych. 

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. 

Ocenia się, że ww. działania będą charakteryzować się wystarczającą skutecznością. Działania te będą prowadzone 
na każdym etapie przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na maksymalny czas pracy zespołu maszyn złożonego z przesiewacza 
grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej przez 600 h/rok będzie oddziaływaniem o ograniczonym zasięgu.  Jako że 
przetwarzanie odpadów gleby nie wiążę się z emisją zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie to znaczące źródło emisji. Praca 
silnika maszyny krusząco-granulującej stanowiącego źródło emisji substancji zachodząca w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia w skumulowaniu z oddziaływaniem pozostałych źródeł hałasu nie spowoduje przekraczania wartości 
dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu poza terenem zakładu.    
  Realizacja przedsięwzięcia nie powinna spowodować istotnego zwiększenia oddziaływania na klimat akustyczny, 
jako że jedynym nowym źródłem emisji hałasu będzie przesiewacz grawitacyjny. Jako że nie jest on wyposażony w silnik, nie 
będzie stanowić znaczącego źródła emisji hałasu do otoczenia. Praca stanowiącego źródło hałasu silnika maszyny krusząco-
granulującej zachodząca w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przez maksymalnie 600 h/rok w skumulowaniu z 
oddziaływaniem pozostałych źródeł hałasu nie spowoduje przekraczania dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu na 
terenach chronionych akustycznie.   

Zakład nie znajduje się na terenie chronionym przyrodniczo ani w bezpośrednim sąsiedztwie takiego obszaru. 
Odległość do najbliższego korytarza ekologicznego jest również znacząca. Realizacja przedsięwzięcia nie wypłynie negatywnie 
na ciągłość korytarza ekologicznego. 

Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, ponieważ realizowane będą na tym samym 
terenie, równie oddalonym do form ochrony przyrody oraz korytarzy ekologicznych, a więc nie występuje większe 
oddziaływanie niż w wariancie proponowanym. 

Ocenia się, że ww. uwarunkowania będą charakteryzować się wystarczającą skutecznością aby ograniczyć 
oddziaływanie przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, w tym na cele ochrony obszarów NATURA 2000 oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych. 

Oddziaływania w fazie likwidacji przedsięwzięcia w dużej mierze zależą od wyboru metody i zakresu likwidacji. W 
przypadku całkowitej likwidacji planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą podobne do oddziaływań występujących 
podczas jego realizacji. Oddziaływanie na środowisko wynikałoby głównie z pracy urządzeń mechanicznych, składowania i 
przemieszczania materiałów sypkich oraz konieczności zagospodarowania wytworzonych odpadów budowlanych. 

 

14. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Na podstawie analizy technologicznej analizowanego przedsięwzięcia można stwierdzić co następuje: 
o na terenie przedsięwzięcia nie będą stosowane substancje o dużym potencjale zagrożeń dla środowiska  
o na terenie zakładu jest i będzie prowadzona racjonalna gospodarka paliwami, surowcami i energią; 
działania te leżą w interesie inwestora, 
o z terenu przedsięwzięcia będzie dochodziło do emisji substancji zanieczyszczających do powietrza oraz 
emisji hałasu; wielkość i zasięg tych emisji wyklucza możliwość przekraczającego normy oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko akustyczne i powietrze atmosferyczne, 
o technologie wykorzystywane w analizowanym zakładzie są technologiami sprawdzonymi, stosowanymi 
powszechnie w innych tego typu obiektach są one wynikiem postępu naukowo–technicznego. 
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15. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie w żadnym z rozpatrywanych 
wariantów nie będzie naruszać celów środowiskowych zawartych w dokumentach strategicznych. 

Przedsięwzięcie nie wpływa na możliwość osiągniecia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56., art. 57, 
art. 59 i art. 61 ust 1 ustawy PW. Zgodnie z mapami ISOK, analizowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie 
szczególnego zagrożenia powodzią. Przedmiotowe przedsięwzięcie w żadnym z rozpatrywanych wariantów nie wpływa 
negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w odpowiednim dla przedmiotowego terenu Planu 
gospodarowania wodami zarówno w zakresie wód powierzchniowych, jak i podziemnych.  

Nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary chronione przyrodniczo 
oraz na ciągłość korytarzy ekologicznych, w związku z czym przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 
oddziaływać na cele środowiskowe określone w planach ochrony poszczególnych obszarów w żadnym z rozpatrywanych 
wariantów realizacji. 

Przedsięwzięcie położone jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony Uchwałą nr 16/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A. 
Przeznaczenie przedmiotowego terenu to 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. 

 

16.  WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE 
OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 
KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Dla analizowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ 
nie jest ono oczyszczalnią ścieków, składowiskiem odpadów komunalnych, kompostownią, trasą komunikacyjną, lotniskiem, 
linią i stacją elektroenergetyczną oraz instalacją radiokomunikacyjną, radionawigacyjną i radiolokacyjną. 

Dodatkowo, analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekraczania standardów jakości środowiska 
poza terenem zakładu, gdzie zostanie zlokalizowane. 

 

17. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ ORAZ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W 
SKALI ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE 
ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH 
ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

W załącznikach do niniejszego raportu przedstawiono wyniki analiz z zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko akustyczne oraz powietrze atmosferyczne w formie graficznej. Prezentacje te zostały wykonane na 
wyskalowanych mapach przygotowanych w oparciu o podkłady mapowe i koncepcję zagospodarowania terenu 
przedsięwzięcia. 

 

18. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego zakładu. Przedsięwzięcie polega  
zmianach ilościowych i jakościowych przetwarzanych odpadów w zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i 
maszyny krusząco-granulującej. Działania te nie wpłyną znacząco na emisję zanieczyszczeń oraz hałasu do środowiska. 
Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska pozostanie na obecnym poziomie. W związku z powyższym nie przewiduje 
się występowania konfliktów społecznych.   

    

19. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ 
INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ 
ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie istniejącej i funkcjonującej wytwórni mas bitumicznych. W trakcie 
eksploatacji zachodzić będą podobne oddziaływania do mających miejsce obecnie. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
występuje obowiązek wykonywania pomiarów wielkości emisji do środowiska. Nie będzie zachodziło pobieranie wód 
podziemnych. 
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Zgodnie z art. 25 ustawy UO magazynowanie odpadów odbywa 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. Magazynowanie odpadów 
odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Odpady są magazynowane nie dłużej niż 3 lata 
(łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów).  

Zakład nie znajduje się na terenie chronionym przyrodniczo ani w bezpośrednim sąsiedztwie takiego obszaru. 
Odległość do najbliższego korytarza ekologicznego jest również znacząca. Realizacja przedsięwzięcia nie wypłynie negatywnie 
na ciągłość korytarza ekologicznego. 

Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, ponieważ realizowane będą na tym samym 
terenie, równie oddalonym do form ochrony przyrody oraz korytarzy ekologicznych, a więc nie występuje większe 
oddziaływanie niż w wariancie proponowanym. 

Ocenia się, że ww. uwarunkowania będą charakteryzować się wystarczającą skutecznością aby ograniczyć 
oddziaływanie przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, w tym na cele ochrony obszarów NATURA 2000 oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych. 

Dotyczy to zarówno wariantu proponowanego, jak i alternatywnego, ponieważ realizowane będą na tym samym 
terenie, równie oddalonym do form ochrony przyrody oraz korytarzy ekologicznych, a więc nie występuje większe 
oddziaływanie niż w wariancie proponowanym. 

Proponuje się, aby monitoring oddziaływania przedsięwzięcia obejmował ewidencję czasu pracy źródeł emisji, 
ewidencję używanych surowców, prowadzenie regularnych przeglądów maszyn i urządzeń, prowadzenie szkoleń 
pracowników z zakresu poprawnego postępowania z odpadami. 

 

20. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

Nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy przy opracowywaniu 
niniejszego raportu. Obliczenia wielkości emisji wykonano w oparciu o dane i założenia przekazane przez Inwestora, a także 
źródła literaturowe. Modelowanie zakresu oddziaływania na klimat akustyczny i powietrze zostało przeprowadzone w oparciu 
o powszechnie stosowane lub zalecane przez Ministra Środowiska matematyczne metody obliczeniowe. 
 
 


