
1 
 

Lublin,……………… 

……………………….. 

………………………. 

……………………….. 

(Wnioskodawca) 

 

Urząd Miasta Lublin 

Wydział Ochrony środowiska 

Ul. Zana 38 Lublin 

 

 

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta Lublin z dnia 15 września 2017r., 

znak: OŚ-OD-I.6220.124.2017 przedstawiamy następujące Wyjaśnienia i 

Uzupełnienia: 

 

Ad. 1 

Strefy polityki przestrzennej nie wymienione w Raporcie: 

 Archeologiczna Strefa Ochrony Pradziejowo – Historyczna ARO-PH 

 Strefa ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego obszarów osadniczych 

północnego odcinka doliny Bystrzycy SOK 4b. 

Odniesienie uciążliwości źródeł zakładu do 90% dopuszczalnych wartości 

norm przeprowadzono na podstawie ponownej oceny wpływu zakładu na stan 

powietrza atmosferycznego – patrz punkt 5 niniejszych Odpowiedzi oraz w analizie 

akustycznej przeprowadzonej w Raporcie.  

 

Ad. 2 

Tak jak podano w rozdziale 2.2 Raportu: „Istniejące obiekty, w których 

prowadzona jest działalność to 3 połączone obiekty budowlane zakwalifikowane jako: 

budynek biurowy o powierzchni 664,2m2 oraz dwa budynki produkcyjno-

magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 34918,6m2. Aktualnie prowadzona 
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jest rozbudowa zakładu o halę magazynową o powierzchni 5035,5m2 i zaplecze 

socjalno-biurowe o powierzchni 945,8m2. Budynki te znajdują się na działce 59/3 o 

powierzchni 8 ha 2064m2. 

Część jednej z hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni 10716m2 

dzierżawiona jest przez Spółkę Aliplast Extrusion. Lokalizacja obiektu Aliplast 

Extrusion pokazana jest na poniższym rysunku.  

 

Przedmiotem działalności Aliplast Extrusion jest produkcja profili aluminiowych 

ze stopów aluminiowych z przeznaczeniem do m. i. fasad, okien, drzwi, mebli, opraw 

oświetleniowych, wyposażenia łazienek, listew ozdobnych, poręczy i systemów 

budowlanych, wyposażenia sklepów, gablot wystawowych, dachów, solarów, bram, 

markiz i słupków balustradowych, masztów do łodzi żaglowych, prowadnic, a także 

komponentów dla przemysłu samochodowego, telekomunikacyjnego i 

elektronicznego.  
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Ad. 3 

Powierzchnia planowanego parkingu zielonego wynosi 2192,1m2.  

 

Ad. 4 

Instalacje wymienione w tabeli 31 i 32 jako „nowe” są to źródła, które na dzień 

dzisiejszy  jeszcze nie są eksploatowane.  Prace nad ich uruchomieniem są w trakcie 

realizacji. W analizach instalacje te zostały uwzględnione ze względu na 

skumulowane oddziaływanie z instalacjami planowanymi (w momencie uruchomienia 

anodowni będą to instalacje działające).  

 

Ad. 5 

W analizie akustycznej przeprowadzonej w Raporcie uwzględniono 

skumulowane oddziaływanie przedsięwzięć istniejących tj. Aliplast, Aliplast Extrusion 

Sp. z o.o. oraz planowanego obiektu anodowni. 

Z przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń wynika, że etap eksploatacji 

Inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach otrzymanych od 

Inwestora nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów 

chronionych akustycznie a tym samym budynków mieszkalnych w porze dnia jak i 

porze nocy. Z rozkładu izofon na mapach akustycznych wynika, że na granicy 

terenów chronionych akustycznie dotrzymane będą wartości hałasu nie 

przekraczające 90% dopuszczalnej normy  zarówno w porze dnia jak porze nocy.   

Dokonano ponownej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan 

powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem dodatkowo źródeł zakładu Aliplast 

Extrusion Sp. z o.o. Ponadto  otrzymane wyniki na granicy terenu porównano do 

90% dopuszczalnych wielkości norm.  

Uwzględniono następujące źródła emisji zanieczyszczeń z instalacji 

eksploatowanych przez Aliplast Extrusion Sp. z o.o. (wielkość emisji i parametry 

emitorów przyjęto na podstawie Wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza oprac. dla Aliplast Extrusion Sp. z o.o. w 2016 r.) : 
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Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Obliczenia wykonano przy użyciu 
programu komputerowego ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.0, który  
uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje 
się w przypadku spełnienia warunków: 


e

mmS

  0,1 x D1 
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Z wykonanych obliczeń wynika, że najwyższe ze stężeń maksymalnych 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji zakładu Aliplast Sp. zo.o. 
(przy uwzględnieniu dodatkowo zakładu Aliplast Extrusion Sp. z o.o.) wynoszą: 

 
   ------------------------------------------------------------------ 

     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 

   ------------------------------------------------------------------ 

       pył zaw.PM2,5                  95,03952         -        -     

     9 amoniak        7664-41-7        0,12875     40,00000  skrócony 

    16 benzen         71-43-2         86,99150      3,00000  pełny    

    70 ditl. azotu    10102-44-0    4252,53760     20,00000  pełny    

    72 ditl. siarki   7446-09-5      199,43239     35,00000  pełny    

   106 kwas siarkowy  7664-93-9       68,11407     20,00000  pełny    

   137 pył zaw. PM10                  96,24844     28,00000  pełny    

   150 tlenek węgla   630-08-0     34425,83594   3000,00000  pełny    

   164 w.alif.do C12                1349,18909    300,00000  pełny    

   165 węglow.aroma                  337,32443    100,00000  pełny    

    

 Zakres skrócony oznacza, że substancja nie powoduje przekroczeń  

 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartości odniesienia 

 dla 1(jednej) godziny 

    

  - nie określono zakresu ze względu na brak D1 

   ------------------------------------------------------------------ 

 

 

Wykonano obliczenia zgodnie z punktem 3.2 ww. rozporządzenia tj. obliczono w 
sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu 
uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków 
meteorologicznych i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
obszarem zakładu, został spełniony warunek: 

Smm  0,1 x D1 

Następnie obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w 
powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni 
terenu, poza obszarem zakładu, spełniony jest warunek: 

Sa   Da – R 
Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz 

wielkości normatywnych (z uwzględnieniem wyników obliczeń wykonanych 
dodatkowo na granicy terenu): 

 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 

1 godziny 

[g/m3] 

D1          

[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 

uśrednione dla 

roku [g/m3] 

Da – R    

[g/m3] 

Benzen 0,39946 30,0 0,01993        2,7 

Dwutlenek azotu 114,53175 200 8,90688        20,0 

Dwutlenek siarki 7,39741 350 0,47851        18,0 

Pył zawieszony 
PM10 

41,39092 280 1,58531        15,3 

Pył zawieszony 41,39092 - 1,58271        6,1 
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PM2,5 

Tlenek węgla 161,09319 30000 8,78185        - 

Węgl. alifatyczne 6,20931 3000 0,31565        900 

Węgl. 
aromatyczne 

1,55263 1000 0,07895        38,7 

Kwas siarkowy 46,77805 200 0,54140        14,4 

Amoniak 0,07830 400 0,00134        45 

Żadne z ww. zanieczyszczeń nie przekracza 90% dopuszczalnych norm stężeń.  

Wydruki obliczeń komputerowych oraz izolinie stężeń zanieczyszczeń stanowią 
załącznik nr 1.  

 

Ad. 6 

Najbliższymi zabytkami podlegającymi ochronie są obiekty położone w 

ramach Strefy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego obszarów osadniczych 

północnego odcinka doliny Bystrzycy SOK 4b (w granicach terenu 37UN): 

 dawny spichlerz zbożowy z lat 30 XX w. 

 dawna stajnia 1 z lat 30 XX w. 

 dawna stodoła z lat 30 XX w. 

 dawna stajnia 2 z lat 30 XX w. 

oraz kapliczka przydrożna usytuowana przy ul. Macieja Rataja 38-40 w 

granicach terenu 20AG/MN 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

granicach Archeologicznej Strefy Ochrony Pradziejowo-Historyczna wszelkie prace 

ziemne wymagają nadzoru archeologicznego na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych. 

 

Ad. 7 

Likwidacja i ewentualna rozbiórka planowanego przedsięwzięcia lub jej 
wydzielonej części nie będzie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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Załącznik nr 1. Wydruki obliczeń komputerowych rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu oraz przedstawienie wyników obliczeń w formie 

graficznej.  

 

Opracowali: 

mgr inż. Magdalena Guz 

mgr inż. Andrzej Karaś 

 

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis Wnioskodawcy) 

 


