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W odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 

8 lipca 2021 r., znak WOOŚ.4221.35.2021.LS.1 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Lublinie z dnia 13.07.2021 r., znak NZ.9022.6.4.2021.WW przekazuję poniższe 

wyjaśnienia.  

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

1. Proszę Organ prowadzący postępowanie o wyjaśnienie przyjętej kwalifikacji 
planowanego przedsięwzięcia w swoim wystąpieniu.  

2. Przedstawiony Raport nie wypełnia w całości zakresu postanowienia o konieczności 
przeprowadzenia ooś. Proszę o ponowną analizę Raportu. 

Poniżej przedstawiono uzupełnienia 

Przedstawić analizę możliwego skumulowanego oddziaływania na klimat akustyczny i 

jakość powietrza przedmiotowej inwestycji oraz innych przedsięwzięć istniejących i 

planowanych występujących w rejonie przedsięwzięcia. 

Zgodnie z danymi WIOŚ teren przedsięwzięcia oraz jego okolica nie jest obszarem, dla 

którego przekroczone zostały standardy jakości środowiska. 

Zakład nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń przekraczających wartości 

dopuszczalne poza granicą przedsięwzięcia jak i na granicy przedsięwzięcia. Aktualny stan 

jakości powietrza określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

dla rejonu planowanego przedsięwzięciaprzedstawiono w tabeli poniżej. 
Tabela 1 Wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla rejonu planowanego przedsięwzięcia 

Substancja Jednostka 
Stężenia średnioroczne 

(Sa) 
Dopuszczalne stężenia 

średnioroczne (Da) 
Sa/Da 

[%] 
Benzen g/m3 2 5 40,0 

Dwutlenek azotu g/m3 13 40 32,5 
Dwutlenek siarki g/m3 3 20 15,0 

Ołów g/m3 0,005 0,5 1,0 
Pył zawieszony PM10 g/m3 17 40 42,5 
Pył zawieszony PM2,5 g/m3 13 20 65,0 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby Raportu analizami, oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia ograniczają się do terenu zakładu, tzn. obszar oddziaływania 

przedsięwzięcia ogranicza się do terenu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie wymaga 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania i nie przewiduje się oddziaływań 

skumulowanych z sąsiednimi zakładami.  

Analizę oddziaływania skumulowanego na klimat akustyczny przedstawiono w pkt. 28 



3 
 

Oddziaływanie na klimat aerosanitarny 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

EK100W wersja 5.3 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, 

że w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę jak i w wariancie alternatywnym nie 

wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych 

z planowanego przedsięwzięcia poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad 

pyłu nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich. 

Z wykonanych obliczeń (zarówno w wariancie alternatywnym jak i w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę) wynika, że dla wszystkich emitowanych substancji 

poza granicami terenu zakładu spełnione są standardy jakości powietrza określone 

w obowiązujących aktach prawnych: 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845 t.j.), 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 

wpływać na klimat aerosanitarny otaczających terenów. 

W związku z tym, że na terenie Aglomeracji lubelskiej przekroczone są standardy jakości 
powietrza w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10 należy odnieść się do możliwego 
oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji pyłu zawieszonego PM10, a także odnieść 
się do wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza w zakresie pyłu PM2,5. 

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego wykazała, 

iż przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

PM10 oraz pyłu PM2,5. Ponad to zgodnie z aktualnym stanem jakości powietrza w rejonie 

zakładu poziom dopuszczalny pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 nie jest przekroczony. 

Należy przedstawić rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu 
zminimalizowanie emisji pyłów z procesu wraz z oceną ich skuteczności. 
 prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami BHP, 

 prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych na plac budowy oraz ich utwardzenie 

zminimalizują emisję zanieczyszczeń do powietrza, 

 wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 

 magazynowanie produktów i odpadów w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu, 

 prowadzenie procesów przetwarzania odpadów i surowców w budynku, co ograniczy 

emisję pyłów na tereny sąsiednie, 
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 cięcie tworzywa na granulat w płaszczu wodnym, co eliminuje emisję pyłów. 

Wszystkie wymienione powyżej rozwiązania będą stosowane w zakładzie,  

co z pewnością przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów. 

3. W raporcie brak jest odniesienia do celów środowiskowych wynikających 
z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 
(art. 66 ust. 1 pkt 11a ustawy ooś).  

W Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2022 określone zostały 

cele i kierunki działań w zakresie odpadów opakowaniowych. Jednym z celów jest 

utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu, co najmniej na poziomie określonym  

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114 t.j.), które przedstawiono w tabeli nr 2.  
Tabela 2  Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z ustawą z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

Poz. 
Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w %1): 

rodzaj opakowań odzysk recykling2) 

1 opakowań razem3) 61 56 

2 opakowań z tworzyw sztucznych - 23,5 

3 opakowań z aluminium - 51 

4 
opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 

oraz z pozostałych metali 
- 51 

5 opakowań z papieru i tektury - 61 

6 opakowań ze szkła - 61 

7 opakowań z drewna - 16 

8 opakowań wielomateriałowych  
poziom określony zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 

9 pozostałych opakowań - - 

 

Jak wynika z powyższej tabeli należy utrzymać recykling tworzyw sztucznych na 

poziomie 23,5 %. Planowane przedsięwzięcie wiąże rozpoczęciem recyklingu odpadów  

z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych, co jest spójne z celem określonym 

w wyżej wymienionych dokumencie strategicznym. 

Zgodnie z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. zawartym  

w Zielonym Ładzie, Komisja Europejska zaproponowała w marcu 2020 r. nowy plan działania 
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dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, koncentrujący się na zapobieganiu powstawaniu 

odpadów i gospodarowaniu nimi oraz mający na celu pobudzenie wzrostu, konkurencyjności 

i globalnego przywództwa UE w tym zakresie. Przetwarzanie tworzyw sztucznych na 

regranulat wpisuję się w powyższy plan zakładający, że produkty, materiały oraz surowce 

powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów 

powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu 

życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie 

odpadów, aż do ich zagospodarowania. 

 

4. Raport nie spełnia również wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 6, 6a i 7 
ustawy ooś. Zgodnie z orzecznictwem m.in. wyrok WSA w Olsztynie - II SA/Ol 
560/19, „ustawodawca zakłada konieczność analizy przez inwestora wariantów 
inwestycji i ich przedstawienia w taki sposób, by organ wydający decyzję 
środowiskową dysponował materiałem do dokonania własnej analizy, który z tych 
wariantów jest możliwy do realizacji z punktu widzenia zagrożeń dla środowiska”. 
„Warianty realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden z najważniejszych 
instrumentów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dlatego też 
inwestor jest obowiązany przedłożyć taki raport, w którym zostanie rzetelnie 
przedstawiona analiza wszystkich wariantów. Analizowane warianty powinny przy 
tym różnić się od siebie pod względem sposobu, w jaki przedsięwzięcie będzie 
oddziaływać na środowisko. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia warianty 
mogą być zróżnicowane m.in. pod względem jego lokalizacji, przyjętych rozwiązań 
technologicznych, skali przedsięwzięcia, czy mocy planowanych instalacji, urządzeń. 
NSA podkreślał, że zarówno ilość wymaganych do przedstawienia w raporcie 
wariantów realizacji przedsięwzięcia, jak i obowiązek zawarcia w raporcie 
należytego uzasadnienia wyboru rozpatrywanych wariantów oraz wyczerpującego 
określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko każdego z nich, nie 
zależy od woli i uznania, a także od oceny inwestora”. 

Ponownie przeanalizowano warianty. 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i kompostowalnych na regranulat o wydajności 1620 Mg/rok każda oraz młyn do 

wytwarzania paliwa RDF o wydajności 360 Mg/rok. 

Ze względu na coraz większy udział w produkcji opakowań kompostowalnych wariant 

proponowany przez wnioskodawcę zakłada przetwarzanie na jednej linii tworzyw sztucznych 
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natomiast na drugiej linii przetwarzanie tworzyw sztucznych oraz surowców 

kompostowalnych.  

W wariacie proponowanym przez wnioskodawcę na omawianej instalacji procesowi 

przetwarzania poddane będą tworzywa sztuczne w ilości 2840 Mg/rok oraz surowce 

kompostowalne w ilości 400 Mg/rok. 

Racjonalny wariant alternatywny 

Racjonalny wariant alternatywny polega zwiększeniu wydajności istniejących maszyn 

– dwie maszyny po 2000 Mg/rok. W wariancie tym ilość przetwarzanych tworzyw sztucznych 

zwiększy się i będzie wynosiła łącznie 3600 Mg/rok, natomiast surowców kompostowalnych 

400 Mg/rok (2000 Mg/rok tworzyw sztucznych na jednej linii oraz 1600 Mg/rok tworzyw 

sztucznych i 400 Mg/rok surowców kompostowalnych na drugiej linii).  

Przedstawione warianty różnią się od siebie pod względem technologicznym 

(wydajność instalacji) oraz różnią się od siebie pod względem sposobu, w jaki 

przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko.  

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę. 

Zarówno wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz wariant alternatywny nie 

przekroczą norm jakości środowiska, jednak wariant alternatywny niesie ze sobą dodatkowe 

korzyści dla środowiska, które obejmuje następujące obszary: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  

 zmniejszenie ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków. 

Emisja odpadów 
Wnioskodawca będzie prowadził przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych  

w procesie R 3 – recykling lub odzysk substancji organicznych.  

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnychna regranulat o wydajności po 135 Mg/miesiąc,  

tj. 1620 Mg/rok każda, łącznie 3240 Mg/rok.  

W wariacie proponowanym przez wnioskodawcę na omawianej instalacji procesowi 

przetwarzania poddane będą tworzywa sztuczne w ilości 2840 Mg/rok oraz surowce 

kompostowalne w ilości 400 Mg/rok. 



7 
 

Tabela 3 Rodzaje i maksymalne ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie R 3 na etapie 

eksploatacji w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość odpadów 
Mg/rok 

1. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

2840 

2. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 
3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
6. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 
7. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 
8. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

9. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 

W wariancie alternatywnym ilość przetwarzanych tworzyw sztucznych zwiększy się 

i będzie wynosiła łącznie 3600 Mg/rok, natomiast surowców kompostowalnych 400 Mg/rok 

(2000 Mg/rok tworzyw sztucznych na jednej linii oraz 1600 Mg/rok tworzyw sztucznych i 400 

Mg/rok surowców kompostowalnych na drugiej linii).  

Tabela 4 Rodzaje i maksymalne ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie R 3 na etapie 
eksploatacji w wariancie alternatywnym  

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość odpadów 
Mg/rok 

1. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

3600 

2. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 
3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
6. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 
7. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 
8. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

9. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 

Odpady przeznaczone do przetwarzania w formie belowanej magazynowane będą na 

utwardzonym placu magazynowym, teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 

osób postronnych.  

W wyniku przetwarzania odpadów powstanie regranulat. Otrzymane produkty 

przekazywane są do dalszej produkcji przedmiotów z tworzyw sztucznych. 

Na skutek przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz surowców 

kompostowalnych (w wyniku ręcznej segregacji) będą powstawały odpady o kodzie 19 12 12 
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czyli inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpady z metali o kodzie 19 12 02.  

Tabela 5 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów na regranulat w 
wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę  

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość odpadów 
Mg/rok 

1. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
300 

2. 19 12 02 Metale żelazne 60 

6. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) (osad z mycia odpadów) 5,00 

 

Tabela 6 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów na regranulat w 
wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość odpadów 
Mg/rok 

1. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
360 

2. 19 12 02 Metale żelazne 75 

6. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) (osad z mycia odpadów) 7,00 

 

Odpady wytworzone w wyniku ręcznej segregacji o kodzie 19 12 12 będą 

przetwarzanie w młynie na paliwo RDF w procesie przetwarzania R 12- wymiana odpadów 

w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. W wyniku 

przetwarzania odpadów w młynie zostanie wytworzone paliwo palne, które będzie 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady o kodzie 19 12 10 będą magazynowane 

w formie belowanej na terenie hali.  

Tabela 7  Rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych w procesie odzysku R 12  

Wyszczególnienie Kod 
odpadu Rodzaj odpadów 

Ilość odpadów 
Mg/rok 

Wariant 
proponowany przez 

Wnioskodawcę 
19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w  

19 12 11 
300 

Wariant alternatywny 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w  

19 12 11 
360 
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Tabela 8  Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania w procesie R 12 

Wyszczególnienie Kod 
odpadu Rodzaj odpadów Ilość odpadów 

Mg/rok 
Wariant 

proponowany przez 
Wnioskodawcę 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 300 

Wariant alternatywny 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 360 

 

W wyniku eksploatacji urządzeń będą wytwarzane odpady związane z konserwacją 

urządzeń, odpady opakowaniowe po wykorzystywanych preparatach oraz odpady 

komunalne. 

Tabela 9 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku obsługi instalacji 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 
[Mg/rok] 

1. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 0,050 

2. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB) 

0,01 

3. 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  0,01 

4. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 0,01 

5.  16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 0,05 
 

Odpady przed procesem regranulacji będą myte, woda będzie krążyła w obiegu 

zamkniętym, zanieczyszczenia mineralne wytworzone w wyniku mycia będą odprowadzane 

jako odpad oraz odbierane bezpośrednio z pojemników znajdujących się przy urządzeniach 

myjących. 

Odpady wytworzone wyniku eksploatacji (za wyjątkiem 19 12 09) będą 

magazynowane na terenie hali lub na zewnątrz pod zadaszeniem w wyznaczonych 

pojemnikach a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom.  
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W związku z bieżącą obsługą i przeglądami urządzeń wchodzących w skład linii do 

tworzyw dokonywane będą okresowe wymiany oleju w urządzeniach. Wymiana olejów 

będzie realizowana nad tacami ociekowymi. Oleje przepracowane będą magazynowane na 

terenie hali w szczelnym pojemniku wykonanym z materiałów trudno palnych, odpornych na 

działanie odpadów olejowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, 

wyposażonym w szczelne zamknięcie. Miejsce magazynowania olejów będzie wyposażone 

w sorbenty.  

Wszystkie wytworzone odpady będą magazynowane w sposób selektywny 

w oznaczonych miejscach do czasu ich odbioru przez uprawnione podmioty. Wnioskodawca 

nie będzie realizował samodzielnie dalszego przetwarzania odpadów wytworzonych 

w wyniku eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów. Będą one przekazywane 

odbiorcom zewnętrznym.  

Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko wraz 

z porównaniem ich oddziaływania 

Etap realizacji/likwidacji 

Na etapie realizacji zostanie zamontowana linia do mycia odpadów. W przypadku 

wariantu alternatywnego realizacja przedsięwzięcia będzie polegać na pracach związanych 

ze zwiększeniem wydajności instalacji.  

Na etapie likwidacji linie do przetwarzania odpadów oraz linia do mycia odpadów 

zostaną zdemontowane wewnątrz budynku i sprzedane.  

Etap realizacji i likwidacji nie będzie miał odczuwalnego wpływu na poszczególne 

elementy środowiska zarówno w wariancie wybranym przez Wnioskodawcę i wariancie 

alternatywnym.  

Etap eksploatacji 

1.1 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra 
materialne war 

Na etapie eksploatacji podczas obsługi instalacji będą zatrudnieni pracownicy, 

przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń oraz przepisów BHP.  

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne i na klimat 

akustyczny, przy zaleceniach zawartych w Raporcie wszelkie normy w zakresie imisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji zostaną dotrzymane w 

wariancie proponowanym przez wnioskodawcę i wariancie alternatywnym. 
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Nie przewiduje się znaczących oddziaływań przedsięwzięcia w analizowanych 

wariantach na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra materialne, jednak 

realizacja wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę będzie korzystniejsza ze względu 

na niższą emisję zanieczyszczeń do powietrza.  

1.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w istniejącej hali. 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie i występuje 

tu w niewielkiej ilości jedynie roślinność ruderalna. Podczas wizji terenowej nie spotkano 

siedlisk chronionych gatunków zwierząt lub grzybów. Obecnie wartość przyrodnicza 

analizowanej działki jest niska. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmniejszenia powierzchni 

terenów biologicznie czynnych.  

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na rośliny, 

zwierzęta i grzyby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę oraz wariancie alternatywnym 

1.3 Oddziaływanie na formy ochrony 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 obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 t.j.), 

w tym poza obszarami Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przerwania 

ciągłości korytarzy ekologicznych znajdujących się pomiędzy obszarami chronionymi. 

W związku z tym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz wariancie 

alternatywnym na formy ochrony 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 najbliższych 

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych. 

1.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedstawiono analizę oddziaływania 

wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę na wody powierzchniowe i podziemne.  

Zwiększona ilość przetwarzanych tworzyw sztucznych oraz surowców 

kompostowalnych będzie związana z większym zapotrzebowaniem na wodę oraz większą 
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ilością wytwarzanych ścieków technologicznych, mimo to nie przewiduje się aby wariant 

alternatywny spowodował znaczące oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.  

Instalacja do podczyszczania wody krążącej w obiegu zamkniętym będzie 

eksploatowana tylko i wyłącznie na potrzeby omawianej instalacji.  

Przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, a także biorąc pod uwagę 

skalę i charakter przedsięwzięcia oraz niewielką powierzchnię w odniesieniu do obszaru 

JCWP i JCWPd stwierdzono, że nie wpłynie ono na wody powierzchniowe i podziemne, w 

związku z czym nie będzie utrudniało osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla 

jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych zarówno w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę oraz wariancie alternatywnym.  

1.5 Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznegooraz na klimat  

Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego i na klimat przedstawiono w 

Raporcie o oddziaływaniu na środowisko. W niniejszym aneksie przedstawiono 

oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego i na klimat wariantu proponowanego 

przez wnioskodawcę oraz porównanie analizowanych wariantów.  

Emisja z regranulacji tworzyw sztucznych i kompostowalnych (Wariant alternatywny) 

Regranulacja tworzyw sztucznych jak i surowców kompostowalnych oraz produkcji 

paliwa RDF odbywa się w hali. Zanieczyszczenia odprowadzane są z hali poprzez ogólną 

wentylację grawitacyjną, za pomocą czterech zadaszonych wylotów na dachu budynku. Czas 

pracy przyjęto dla trzech zmian roboczych, tj. 24 h/d przez 7 dni w tygodniu, czyli przez 8 760 

h/rok.  

Emisję zanieczyszczeń z regranulacji tworzyw sztucznych obliczono na podstawie 

wskaźników podanych w opracowaniu pt. „An Environmental Analysis of Injection Molding”, 

A. Thiriez, Massachusetts Institute of Technology, maj 2006 r.: 

 0,05 mg akroleiny/kg tworzywa sztucznego, 

 12,6 mg acetonu/kg tworzywa sztucznego, 

 0,24 mg butan-2-on/kg tworzywa sztucznego, 

 0,54 mg acetaldehyd /kg tworzywa sztucznego, 

 175 mg węglowodorów alifatycznych/kg tworzywa sztucznego, 

 68,4 mg pyłu/kg tworzywa sztucznego, 

 1,38 mg formaldehydu/kg tworzywa sztucznego. 
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Przetwarzanie surowców kompostowalnych wiąże się z emisją pyłów, w związku 

z czym do obliczeń emisji pyłu przyjęto wskaźnik taki jak dla tworzyw sztucznych.  

Emisję godzinową obliczono za pomocą wzoru: 

E = W x Z / t [kg/h] 

gdzie: W – wskaźnik emisji danej substancji [mg/kg], 

 Z – ilość przetworzonych tworzyw sztucznych [kg], 

 t – roczny czas pracy [h/rok]. 

Do obliczeń przyjęto, że udział pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w pyle ogółem wynoszą 

100 %. 

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnych na regranulat. W wariancie alternatywnym ilość 

przetwarzanych tworzyw sztucznych na jednej linii będzie wynosiła 2000 Mg/rok, natomiast 

na drugiej linii 1600 Mg/rok tworzyw sztucznych i 400 Mg/rok surowców kompostowalnych. 

Emisję z procesu przetwarzania odpadów na liniach do regranulacji przedstawiono 

poniżej. 

Tabela 10 Emisja z linii do regranulacji (Wariant alternatywny) 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

E36-E39 
zadaszone 
h = 6,5 m,  

d = 0,35 m, 
T = 293 K,  
v = 0 m/s 

Emisja z linii do regranulacji tworzyw sztucznych 

Węglowodory alifatyczne 0,009989 0,087500 

8 760 

Formaldehyd 0,000079 0,000690 
Akroleina 0,000003 0,000025 

Acetaldehyd 0,000031 0,000270 
Butan-2-on 0,000014 0,000120 

Aceton 0,000719 0,006300 
Pył ogółem 0,003904 0,034200 

Emisja z linii do regranulacji tworzyw sztucznych i surowców kompostowalnych 
Węglowodory alifatyczne 0,007991 0,070000 

8 760 

Formaldehyd 0,000063 0,000552 
Akroleina 0,000002 0,000020 

Acetaldehyd 0,000025 0,000216 
Butan-2-on 0,000011 0,000096 

Aceton 0,000575 0,005040 
Pył ogółem 0,003904 0,034200 

 

Z uwagi na odprowadzanie tymi samymi emitorami emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z przetwarzania odpadów na paliwo RDF oraz z obydwu linii do regranulacji 
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do programu wprowadzono sumę emisji pyłów ogółem z tych procesów. W tabeli poniżej 

przedstawiono łączną emisję z ww. procesów. 

Tabela 11 Emisja z procesów regranulacji oraz rozdrabniania odpadów 

Emitor Nr Substancja Emisja 
godzinowa [kg/h] 

Emisja 
godzinowa 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

E36-E39 
 zadaszone 

h=6,5 m, 
d = 0,35 m, 

T = 293 K, v = 0 m/s 
 

164 Węglowodory alifatyczne 0,017979 0,070000 

8760 

83 Formaldehyd 0,000142 0,000552 
4 Akroleina 0,000005 0,000020 
1 Aldehyd octowy 0,000055 0,000216 

28 Butan-2-on 0,000025 0,000096 
2 Aceton 0,001295 0,005040 
 Pył  0,010377 0,027360 

 

Pozostałe procesy prowadzone na terenie zakładu pozostają bez zmian (są takie same 

jak w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę). 

Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego oraz na klimat  

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń w powietrzu 

[Smm] i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] określono przy pomocy 

programu EK100W wersja 5.3, który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia 

powietrza zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji 

w powietrzu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Kryterium oceny dla analizowanego terenu stanowią wartości dopuszczalne 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U., poz. 1031). 

Tabela 12 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu [μg/m3] 

Dwutlenek azotu 

(10102-44-0) 

jedna godzina 200 c) 

rok kalendarzowy 40c) 

Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) 

jedna godzina 350 c) 

24 godziny 125 c) 

rok kalendarzowy i pora zimowa 
(okres od 1 X do 31 III) 

20 e) 

Pył zawieszony 

PM2,5 g) 
rok kalendarzowy 20c), k) 
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Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu [μg/m3] 

Pył zawieszony 

PM10 h) 

24 godziny 50c) 

rok kalendarzowy 40 c) 

Tlenek węgla 
(630-08-0) 

osiem godzin i) 10 000 c) i) 

c) – poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
e) – poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 
g) – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne, 
h) – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne, 
i) – maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 

jednogodzinnych w ciągu doby, 
k) – poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

określone zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, które 

zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 13 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

Nazwa substancji 
Wartości odniesienia (g/m3), uśrednione do okresu 

Oznaczenie numeryczne substancji 
(numer CAS) 1 godziny roku kalendarzowego 

Benzen 71-43-2 30 5 
Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

Ditlenek siarki 7446-09-5 350 20 
Pył zawieszony PM10 - 280 40 

Tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 
Acetaldehyd (aldehyd octowy) 75-07-0 20 2,5 

Aceton 67-64-1 350 30 
Akrylaldehyd (akroleina) 107-02-8 10 0,9 

Amoniak 7664-41-7 400 50 
Butan-2-on (metyloetyloketon) 78-93-3 300 26 

Formaldehyd 50-00-0 50 4 
Octan etylu 141-78-6 100 8,7 

Węglowodory alifatyczne - 3 000 1 000 
Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w ww. rozporządzeniu wynosi 

200 g/(m² x rok). 

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza określono 

na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87.). 

Współczynnik z0 (aerodynamicznej szorstkości terenu) ustalono na podstawie mapy 
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topograficznej według rozdziału 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. z0 = 70% x 0,5 (zabudowa niska miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców) + 30% x 

0,035 (pola uprawne) = 0,36. Do obliczeń przyjęto różę wiatrów dla miasta Lublin. Układ 

współrzędnych o osi „X” skierowany jest w kierunku wschodnim, a osi „Y” w kierunku 

północnym. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, tło substancji dla których określone są dopuszczalne 

poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy 

inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. 

Informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla rejonu przedsięwzięcia 

przedstawiono jako załącznik nr 1.1. 

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. 

Pełny zakres obliczeniowy wykonano dla emitowanych do powietrza substancji 

według obowiązującego rozporządzenia. 

Obliczenia wykonano w sieci punktów receptorowych rozmieszczonych na poziomie 

terenu w odstępach co 15 m. 

Wykonano obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla 

jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w każdym 

punkcie na powierzchni terenu i sprawdzono warunek: 

Smm D1. 

gdzie: Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [µg/m3], 
D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
uśrednione dla roku [µg/m3]. 

Obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych 

do roku i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony 

warunek: 

Sa Da - R 

gdzie: Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3], 
Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
uśrednione dla roku [µg/m3], 
R - tło substancji [µg/m3]. 

Ponadto sprawdzono kryterium na opad pyłu i stwierdzono, że nie jest spełnione. 

W związku z powyższym przeprowadzono obliczenia opadu pyłu i sprawdzono w sieci 

obliczeniowej warunek dotrzymania dopuszczalnego opadu pyłu. 
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OpDp - Rp 

gdzie: Op – całkowity opad substancji pyłowej [g/(m² x rok)], 
 Dp – wartość odniesienia substancji pyłowej [g/(m² x rok)], 
 Rp – tło opadu pyłu, w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu pyłu ogółem [g/(m² x rok)]. 

 

W odległości mniejszej niż 10 h nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki 

mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, szpitali lub sanatoriów. W związku 

z powyższym w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza nie uwzględniono pobliskiej 

zabudowy. 

W związku z powyższym wyczerpany został zakres obliczeń zmierzających 

do ustalenia wpływu źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących 

aktów prawnych. 

Załącznik nr 1.6 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji. Wykonano mapy 

z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń godzinowych i rocznych dla octanu etylu – 

załączniki nr 1.7 i 1.8 oraz dla pyłu PM10 - załączniki nr 1.9 i 1.10  . 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

EK100W wersja 5.3 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, 

że w wariancie alternatywnym nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub 

dopuszczalnych dla substancji emitowanych z planowanego przedsięwzięcia poza jego 

terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie przekroczony na obszarach 

sąsiednich. 

Z wykonanych obliczeń wynika, że dla wszystkich emitowanych substancji poza 

granicami terenu zakładu spełnione są standardy jakości powietrza określone 

w obowiązujących aktach prawnych: 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845 t.j.), 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 

wpływać na klimat aerosanitarny otaczających terenów. 
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Oddziaływanie na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne 
z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

Oddziaływanie na klimat będzie tożsame z opisanymw Raporcie. W wariancie 

alternatywnym (WA) zmianie uległa emisja gazów cieplarnianych, którą przedstawiono 

poniżej. 

Tabela 14 Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego przedsięwzięcia (WA) 

Typ substancji Substancja Emisja roczna [Mg/rok] 

gazy cieplarniane 

CO2 1110,772 

CH4 1,089069 
N2O 0,003625 

Suma 1111,865 

prekursory gazów 
cieplarnianych 

NO2 0,022541 

CO 0,148077 

SO2 0,000673 

NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne) 0,864802 

Suma 1,036093 

 

W wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę (WPPW) popełniono błąd przy 

sumowaniu emisji rocznych zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono poprawne wartości. 

Tabela 15 Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego przedsięwzięcia (WPPW) 

Typ substancji Substancja Emisja roczna [Mg/rok] 

gazy cieplarniane 

CO2 1110,772 

CH4 1,089069 
N2O 0,003625 

Suma 1111,865 

prekursory gazów 
cieplarnianych 

NO2 0,022541 

CO 0,148077 

SO2 0,000673 

NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne) 0,731802 

Suma 0,903093 

 

Porównanie wariantów 

Porównanie wielkości emisji z regranulacji w obu wariantach przedstawiono w tabeli 

poniżej.  

Tabela 16 Porównanie emisji zanieczyszczeń z procesów regranulacji w obu wariantach  

Substancja 
Emisja godzinowa [kg/h] 

wariant proponowany przez 
Wnioskodawcę wariant alternatywny 
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Substancja 
Emisja godzinowa [kg/h] 

wariant proponowany przez 
Wnioskodawcę wariant alternatywny 

Pył ogólny 0,025299 0,031233 
Węglowodory alifatyczne 0,056735 0,071918 

Formaldehyd 0,000447 0,000567 
Akroleina 0,000016 0,000021 

Aldehyd octowy 0,000175 0,000222 
Butan-2-on 0,000078 0,000099 

Aceton 0,004085 0,005178 
 

Tabela poniżej przedstawia porównanie emisji zanieczyszczeń z całego zakładu. 

Tabela 17 Porównanie emisji zanieczyszczeń z całego zakładu w obu wariantach  

Substancja 
Emisja godzinowa [kg/h] 

wariant proponowany przez 
Wnioskodawcę wariant alternatywny 

Pył ogólny 1,025011 1,076995 
Węglowodory alifatyczne 0,731360 0,864360 

Formaldehyd 0,004675 0,005724 
Akroleina 0,000226 0,000264 

Aldehyd octowy 0,002206 0,002616 
Butan-2-on 0,001018 0,001200 

Aceton 0,037296 0,046872 
Amoniak 0,002725 0,002725 

Octan etylu 0,368125 0,368125 
NO2 0,022541 0,022541 
CO 0,148077 0,148077 

benzen 0,000442 0,000442 
SO2 0,000673 0,000673 
CO2 1110,772 1110,772 
CH4 1,089069 1,089069 
N2O 0,003625 0,003625 

 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę spowoduje niższą względem wariantu 

alternatywnego, emisję substancji odprowadzanych do atmosfery, ponieważ 

ilośćprzetwarzanych odpadów sztucznych w procesie regranulacji w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę jest niższa niż w wariacie alternatywnym. 

Z uwagi na przyjęcie takich samych parametrów pozostałych procesów 

prowadzonych na terenie zakładu, oddziaływania w tym zakresie pozostaną bez zmian. 
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1.6 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

W wariancie alternatywnym przewiduje się większą wydajność instalacji do 

przetwarzania tworzyw sztucznych i surowców kompostowanych. W związku z tym, że 

instalacje te znajdują się w istniejącym budynku murowanym nie przewiduje się zwiększenia 

imisji hałasu pochodzącej z instalacji.  

Główną działalnością zakładu jest produkcja opakowań, instalacje do wytwarzania 

regranulatu są częścią całego zakładu. Opakowania produkowane są poprzez rozdmuch 

tworzyw sztucznych na terenie przy użyciu 16 linii do rozdmuchu granulatów 

termoplastycznych o łącznej wydajności 1000 Mg/miesiąc, tj. 12 000 Mg/rok. 

W analizie oddziaływania na klimat akustyczny przedstawionej w Raporcie 

uwzględniono oddziaływania zarówno maszyn do wytwarzania opakowań jak i maszyn do 

przetwarzania tworzyw na regranulat. W związku ze zmianą wydajności maszyn do 

wytwarzania regranulatu uwzględniając całość zakładu, który znajduje się w budynku o 

konstrukcji murowanej przewiduje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę oraz wariancie alternatywnym będzie tożsame.  

 

1.7 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych 
i krajobraz 

Instalacja do przetwarzaniatworzyw znajduje się na utwardzonej powierzchniw 

budynku o konstrukcji murowanej. Ruch pojazdów będzie odbywał się także po terenach 

utwardzonych. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zabezpieczający przed ich 

wypadaniem. Odpady będą magazynowane na utwardzonym podłożu. 

1.8 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Mając na uwadze lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem najbliższych 

zabytków oraz biorąc pod uwagę zakres potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

wszystkich etapach należy stwierdzić, że nie wystąpią ujemne oddziaływania na najbliższe 

zabytki i krajobraz kulturowy zarówno w warrancie proponowanym przez wnioskodawcę i 

wariancie alternatywnym.  

1.9 Oddziaływanie transgraniczne na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 71 km w kierunku 

wschodnim do najbliższej granicy Państwa 
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Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granicy 

państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania obu wariantów na 

środowisko.  

1.10 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
i katastrofy naturalnej i budowlanej 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138) stwierdzono, że na terenie przedsięwzięcia nie będą 

znajdować się substancje kwalifikujące go zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Katastrofa naturalna oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego 

skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska. 

Zgodnie z art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2020.1333 t.j.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie 

obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 

elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W przypadku katastrofy budowlanej, wystąpi emisja hałasu, a następnie emisja 

zanieczyszczeń do powietrza (pyłów) oraz emisja odpadów związana z demontażem hali.  

Awarią możliwą do wystąpienia jest pożar. W wyniku pożaru wystąpiłoby 

krótkoterminowe znaczące oddziaływanie na powietrze, gdyż pożar powoduję emisję 

związków: CO, CO2 ,SOx, NOx, lotne związki organiczne, całkowity węgiel organiczny, 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, pyły, w tym metale ciężkie. 

Główną działalnością zakładu jest produkcja opakowań, instalacje do wytwarzania 

regranulatu są częścią całego zakładu. Opakowania produkowane są poprzez rozdmuch 

tworzyw sztucznych i kompostowalnych na terenie zakładu przy użyciu 16 linii do rozdmuchu 

granulatów termoplastycznych o łącznej wydajności 1000 Mg/miesiąc, tj. 12 000 Mg/rok. 

W związku z powyższym mogą wystąpić krótkoterminowe znaczące oddziaływania w 

wyniku wystąpienia pożaru o podobnej skali zarówno w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę i wariancie alternatywnym.  
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5. Proszę opisać bezpośrednie otoczenie Zakładu. 

Bezpośrednie otoczenie zakładu jest następujące: 

 od strony północnej i zachodniej - tereny usługowe, 

 od strony południowej – pola uprawne oraz zabudowa usługowa, 

 od strony wschodniej, pola uprane, zabudowa usługowa i zabudowa 

mieszkaniowa 

6. Proszę wskazać jaki będzie zakres prac związanych z realizacją planowanej 
inwestycji. 

Instalacje do przetwarzanie polietylenu i tworzyw kompostowalnych na regranulat 

istnieją. Przedsięwzięcie będzie polegać na przetwarzaniu odpadów z polietylenu 

przyjmowanych od zewnętrznych firm. W wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę na 

etapie realizacji przedsięwzięcia będzie zamontowana linia do mycia odpadów. w wariancie 

alternatywnym będą prowadzone prace mające na celu zwiększenie wydajności instalacji.  

7. Raport zawiera niespójne informacje dotyczące planowanego zamierzenia oraz 
istniejącej instalacji. Na str. 55 zapisano, cyt.: „na terenie przedsięwzięcia znajdują 
się dwie linie do przetwarzania tworzyw sztucznych i surowców biokompostowych 
na regranulat o wydajności po 135 Mg/miesiąc, tj. 1620 Mg/rok każda, łącznie 
3240 Mg/rok”. Taki zapis sugeruje, że Inwestor już prowadzi przetwarzanie 
odpadów. Czy posiada stosowne decyzje (np. o środowiskowych uwarunkowaniach, 
na zbieranie czy przetwarzanie odpadów)?. Jeśli tak, to proszę o przedłożenie kopii 
do wglądu. 

Wydajność instalacji wynosi 3240 Mg/rok. Inwestor nie prowadzi przetwarzania 

odpadów.  

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnych. Firma jest producentem opakowań z tworzyw 

sztucznych i opakowań kompostowalnych (z certyfikowanej skrobi ziemniaczanej). 

W procesie produkcyjnym używane są regranulaty tworzyw polietylenowych oraz 

certyfikowane surowce kompostowalne. W trakcie procesu wycinania gotowych opakowań 

powstają ścinki pełnowartościowego surowca, które firma ponownie włącza do produkcji po 

regranulacji na dwóch maszynach. Wnioskodawca nie wykorzystuję pełnej mocy 

przerobowejistniejących maszyn w związku z tym chciałby wykorzystać wolną moc 

przerobową na przetwarzanie odpadów polietylenowych przekazanych przez firmy 

zewnętrzne.  
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Przetwarzane ścinki z opakowań wytworzonych na terenie zakładu nie są odpadem, 

tylko surowcem do produkcji.Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.)definicję 

odpadu sformułowaną przez ustawodawcę w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o., zgodnie z którą 

odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się 

pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przywołanej definicji, sam 

zatem zamiar pozbycia się określonego przedmiotu przez posiadacza powoduje, że 

przedmiot ten staje się odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

Jeżelipozostałość z procesu zostaje do tego samego procesu zawrócona i wykorzystana 

ponownie do tego samego celu, wówczas nie będzie stanowiła odpadu. Tym samym, 

działania związane z ponownym wykorzystaniem takiej pozostałości niebędącej odpadem, 

nie będą stanowiły przetwarzania odpadu. 

Następnie (również na str. 55 Raportu) zapisano, że cyt.: „w wariancie proponowanym 
przez wnioskodawcę na omawianej instalacji procesowi przetwarzania poddane będą 
tworzywa sztuczne w ilości 2840 Mg/rok oraz surowce biokompostowe w ilości 400 
Mg/rok. Surowce biokompostowe nie będą stanowić odpadu”. Proszę rozwinąć zapis 
„surowce biokompostowe”. Jeśli faktycznie „surowce biokompostowe” nie stanowią 
odpadu, to dlaczego wliczane są do mocy przerobowej instalacji do przetwarzania 
odpadów?  
 

Zgodnie z Raportem o odziaływaniu na środowisko surowce kompostowalne nie są 

wliczane do mocy przerobowej instalacji do przetwarzania odpadów.  

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnychna regranulat o łącznej wydajności 3240 Mg/rok.  

W wariacie proponowanym przez Wnioskodawcę na omawianej instalacji procesowi 

przetwarzania poddane będą tworzywa sztuczne w ilości 2840 Mg/rok oraz surowce 

kompostowalne w ilości 400 Mg/rok. Surowce kompostowalne nie będą stanowić odpadu.  

Tabela 18 Rodzaje i maksymalne ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie R 3 na 
etapie eksploatacji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

Mg/rok 
1. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

2840 

2. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 
3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
6. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 
7. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

Mg/rok 
8. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

9. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 

Surowce kompostowalne to materiały biodegradowalne z funkcją kompostowania 

zgodne z normą EN13432. Jest to materiał polimerowy oparty na surowcach roślinnych, 

wytwarzany przy użyciu innowacyjnych technologii. Głównym składnikiem jest skrobia 

kukurydziana klasy przemysłowej, która nie jest używana do produkcji żywności. Surowce 

kompostowalne stosowane są do produkcji reklamówek w postaci regranulat. Próbka 

regranulatu dołączona jest do opracowania. Z regranulatu wytwarzane są reklamówki, 

natomiast ścinki z tych reklamówek są z powrotem zawracane do produkcji po przerobieniu 

ich na linii do regranulacji.  

 
Opis technologiczny przetwarzania odpadów (linia do granulacji i przetwarzanie RDF) 
został opisany hasłowo lub procesy opisane są specjalistycznym językiem: np.  

 przyjmowanie i przerabianie odpadów odbywa się w zaplanowanych cyklach 
produkcyjnych uwzględniających jak najdłuższe serie materiałowe), 

 nie wyjaśniono w jaki sposób odpady będą dostarczane na podajnik taśmowy, 
 jaki będzie sposób zagospodarowania odrzuconych granulek niespełniających 

wymagań jakościowych, 
 gdzie będzie magazynowany wytworzony regranulat. 

Proszę o konkretny i szczegółowy opis istniejącej instalacji oraz  planowanego  
przedsięwzięcia . 
Linia do regranulacji 

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej wykonane będą 

z grubej stali nierdzewnej. Całość urządzeń będzie dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie. 

Tworzywa sztuczne będą podawane do młyna za pomocą podajnika taśmowego, na 

który materiał nakładany będzie ręcznie przez przeszkolonych pracowników, a ich praca 

dozorowana przez osobę obsługującą prawidłowość działania całej linii.  

Odpady z tworzyw sztucznych nakładane ręcznie na podajnik taśmowy będą nim 

transportowane do młyna, w którym zostaną zmielone. Przed przedostaniem do młyna 

ewentualne części metalowe są wykrywane i usuwane przez detektor metali, co pozwala 

uchronić maszynę przed awarią.  
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Z młyna przemiał będzie transportowany zespolonym szczelnym podajnikiem 

ślimakowym uniemożliwiającym wydostanie się materiałów poza linię, do wanny 

wypełnionej wodą, do poziomu ok. 200 mm od górnej krawędzi. 

Na górnej krawędzi wanny umocowane będą mieszadła, napędzane silnikami 

elektrycznymi wyposażonymi w motoreduktory. Mieszadła będą obracały się z prędkością 

ok. 12 obr/min. zatapiając odpady poddają je procesowi wstępnego mycia, jak również 

przemieszczają je w kierunku kolejnych podajników ślimakowych górnego i dolnego. 

Materiał nietonący, który trafi z wanny do górnego podajnika ślimakowego 

przekazywany będzie pneumatycznie do myjki dynamicznej do płatka foliowego 

z hydraulicznym wyciskaczem wody i użyty zostanie w dalszym procesie. 

Materiał który będzie wykazywał tendencje do opadania w wodzie trafi do dolnego 

podajnika ślimakowego, który będzie przesypywał go do podwieszonego na stelażu worka 

wykonanego z PP typu BIG-BAG i stanowić będzie pierwszą frakcję produktu 

wysokokaloryczne paliwo RDF. Woda z tego procesu przedostanie się przez worek big-bag 

i zostanie w całości odebrana i skierowana do rynny zbiorczej znajdującej się poniżej linii, 

która będzie zbierała wodę z każdego etapu produkcji i transportowała wodę do stacji 

podczyszczania. 

Poniżej wanny i stelaża na big-bag zainstalowana będzie rynna zbiorcza służąca do 

odbierania zanieczyszczeń wytrąconych z procesu mycia i transportująca je do systemu 

podczyszczania wody, w którym woda poddana zostanie oczyszczaniu od zbędnych osadów 

i ponownie wprowadzona do obiegu w linii.  Osady powstałe w stacji podczyszczania wody 

Wnioskodawca przekaże jako odpad uprawnionemu odbiorcy. 

Umyte tworzywa sztuczne z górnej frakcji będą transportowane górnym podajnikiem 

ślimakowym do wirówki (myjka dynamiczna), mającej za zadanie wytrącić ostateczne 

zanieczyszczenia i wstępnie osuszyć płatek, następnie materiał będzie podawany procesowi 

wyciskania hydraulicznego, który usunie resztki wody.  

Tworzywa sztuczne z wyciskarki hydraulicznej transportowane będą pneumatycznie 

do suszarki rurowej, w której zachodzi proces końcowego suszenia. Po wysuszeniu suchy 

materiał w postaci płatka foliowego będzie transportowany podajnikiem pneumatycznym do 

silosu materiału umytego, a następnie ładowany w worki PP typu BIG-BAG. 

Umyty i wysuszony płatek przysypywany będzie ręcznie z worków BIG-BAG na 

podajnik taśmowy do linii granulującej gdzie pierwszym punktem jest aglomelator(powoduje 
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on wstępnie rozdrobnienie i uplastycznienie materiału), następnie podajnik ślimakowy 

pobiera materiał do stref grzewczych gdzie tworzywo zostaje roztopione w wysokiej 

temperaturze, oraz w strefie odgazowania pozbawione elementów lotnych (para wodna, 

powietrze) powstałych podczas pierwotnego przerobu tworzywa.  

Uplastyczniony materiał poddawany jest oczyszczaniu na sicie, które zatrzymuje 

elementy stałe, dalej materiał pobierany jest przez następny podajnik ślimakowy do 

kolejnych stref grzewczych i oczyszczany na następnym sicie. Kolejnym krokiem jest cięcie 

materiału w płaszczu wodnym - formowanie regranulatu w wodzie i chłodzenie. Stąd gorące 

granulki w kąpieli wodnej, która krąży w obiegu zamkniętym trafiają do sita wibracyjnego za 

pomocą wibracji otrząsa się wodę, zaś jej resztki są następnie usuwane przez wirówkę, która 

jednocześnie transportuje gotowy regranulat przez cyklon, podaje regranulat do zasobnika, 

z którego zsypuje się gotowy produkt do Big Bagów (worków). 

Przetwarzanie odpadów na paliwo RDF 

Przetwarzanie odpadów na paliwo RDF odbywa się niezależnie od regranulacji. 

Odpady wytworzone w wyniku segregacji odpadów nienadające się do tego procesu 

na bieżąco będą mielone w młynie i belowane.  

Odpady wytworzone w wyniku segregacji odpadów przeznaczonych do regranulacji 

o kodzie 19 12 12 podawane ręcznie do będą do leja zasypowego. Sterowany elektronicznie 

suwak dociska podawany materiał do walca rozdrabniającego wyposażonego w noże. 

Następnie poprzez uruchomienie walca odpady są mielone. Po zmieleniu odpady 

są belowane i odbierane przez obsługującego maszynę.WytworzonepaliwoRDF będzie 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. 

8. Proszę o podanie informacji dotyczące aktualnej wydajności linii technologicznych, 
aktualnie przetwarzanych ilościach odpadów oraz zakładanych ilościach 
przetwarzanych odpadów, w Mg/rok i w Mg/dobę. 

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnych na regranulat o wydajności po 9 Mg/dobę, 

270 Mg/miesiąc, 3240 Mg/rok. Tak jak opisano w pkt. 7 na istniejących liniach nie 

przetwarzane są odpady tylko surowce zawracane do produkcji.  
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9. Należy przedstawić jednoznaczne informacje, jaki rodzaj odpadów będzie 
przetwarzany na poszczególnych liniach technologicznych – raz wskazuje się, że 
będą to odpady „na jednej linii tworzyw sztucznych natomiast na drugiej linii 
tworzyw sztucznych oraz surowców biokompostowych” (str. 24-25 Raportu), w 
innym miejscu, że będą przetwarzane odpady i produkty z tworzyw sztucznych na 
jednej linii oraz na drugiej surowce biokompostowalne” (str. 27 Raportu). 

Zapis na stronie 24-25 Raportu jest poprawny. Na stronie 27 Raportu omyłkowo 

zapisano, iż na jednej linii będą przetwarzane odpady i produkty z tworzyw sztucznych oraz 

na drugiej surowce kompostowalne. Na jednej linii przetwarzane będą tworzywa sztuczne 

natomiast na drugiej linii tworzywa sztuczne oraz surowce kompostowalne. W związku z tym 

wydajności będą wynosić: 

– dla jednej linii: 1620 Mg/rok tworzyw sztucznych, 

– dla drugiej linii: 1220 Mg/rok tworzyw sztucznych oraz 400 Mg/rok surowców 

kompostowalnych. 

10. W emisji odpadów nie uwzględniono zanieczyszczeń mineralnych powstających 
podczas mycia odpadów. Proszę wskazać kod odpadu oraz szacunkowe ilości oraz 
dalszy sposób postępowania.  

Emisję odpadów opisano na str. 6 niniejszego aneksu, gdzie uwzględniono odpady o 

kodzie 19 12 09 

11. Należy podać szczegółowe przesłanki, które powodują, że „produkt” powstający 
w wyniku przetwarzania odpadów będzie spełniał warunki art. 14 ustawy 
o odpadach, w pełnym zakresie. Przy opracowywaniu tego zagadnienia proszę 
posiłkować się wytycznymi Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne dotyczące 
interpretacji kluczowych przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów”. 

a) Podmiot lub substancja są powszechne stosowane do konkretnych celów. 

Regranulaty są powszechnie stosowane w wielu sektorach gospodarki, m.in. do produkcji 

takich wyrobów jak: 

- przezroczyste folie poliestrowe współwytłaczane, w których regranulat stosowany jest 

na warstwę środkową, 

- włókna i przędze poliestrowe stosowane do produkcji: dywanów, ubrań, tkanin 

obiciowych mebli, a także specjalnej włókniny do wypełnienia kurtek, śpiworów 

poduszek, 

- włókna cięte stosowane jako materiał izolacyjny, 
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- wyroby trwałe formowane wtryskowo np. części samochodowe, drobne przedmioty 

domowego użytku, części konstrukcyjne mebli, sprzętu sportowego, 

- taśmy do formowania paletowych jednostek ładunkowych, 

- spienione płyty izolacyjne, 

- butelki wykonane w 100% z wtórnego granulatu stosowane jako opakowania do chemii 

gospodarczej, 

- worki na śmieci, reklamówki, 

-  izolacyjne materiały budowlane itd.  

b) Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie 

Na rynku, zarówno polskim, jak i zagranicznym, istnieje duża grupa firm działających 

w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przykłady działalności polegającej na 

przetwarzaniu odpadów do granulatów wykorzystujących bezpośrednio do produkcji można 

znaleźć wśród wielu polskich i zagranicznych firm. 

Zgodnie wytycznymi Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne dotyczące interpretacji 

kluczowych przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów”. Powyższe warunki są 

ze sobą powiązane . Na zgodność z tymi kryteriami może wskazywać: 

 istnienie solidnych warunków związanych z popytem i podażą, 

 weryfikowalne ceny rynkowe za dany materiał, 

 istnienie specyfikacji lub norm dotyczących obrotu danym materiałem.  

W przypadku regranulatu z tworzyw sztucznych powyższe trzy warunki są spełnione. 

Zgodnie z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. zawartym w Zielonym 

Ładzie, Komisja Europejska zaproponowała w marcu 2020 r. nowy plan działania dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym, koncentrujący się na zapobieganiu powstawaniu odpadów 

i gospodarowaniu nimi oraz mający na celu pobudzenie wzrostu, konkurencyjności 

i globalnego przywództwa UE w tym zakresie. Przetwarzanie tworzyw na regranulat wpisuje 

się w powyższy plan zakładający, że produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać 

w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak 

najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, 

zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż 

do ich zagospodarowania. 
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W związku z powyższym zapotrzebowanie na regranulat ciągle rośnie, natomiast na 

rynku polskim i zagranicznym istnieje szereg firm wykorzystujący regranulat do produkcji 

wyrobów.  

Dla regranulat istnieją określone specyfikacje i normy. Poniżej przykładowa 

specyfikacja.  

 

 

c) Dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu.  

Zgodnie wytycznymi Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne dotyczące interpretacji 

kluczowych przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów” o zgodności 

z powyższym kryterium może świadczyć godność z odpowiednimi specyfikacjami lub 

normami technicznymi, które są stosowane w odniesieniu do materiałów pierwotnych 

wykorzystywane w tym celu. Materiał powinien być gotowy do ostatecznego wykorzystania 

i żadne dodatkowe etapy przetwarzania odpadów nie powinny być potrzebne. 
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Regranulat będzie pod kątem jednorodności materiału, czystości, suchości, 

zawartości substancji lotnych oraz masowego wskaźnika płynięcia MFI. Otrzymywany 

regranulat jest produktem gotowym do wykorzystania w dalszym procesie produkcji. 

Regranulat celem potwierdzenia jego właściwości badany będzie w certyfikowanym 

laboratorium.  

Otrzymany regranulat będzie gotowy do ostatecznego wykorzystania i żadne 

dodatkowe etapy przetwarzania nie będą potrzebne.  

d) Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

Produkowane regranulaty nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, 

jak również nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Recykling odpadów 

z tworzyw sztucznych w znacznym stopniu pozwala na redukcję ilości odpadów z tworzyw 

sztucznych, co jest zjawiskiem bardzo pożądanym.  

Regranulat stanowi powszechnie stosowany zamiennik dla podstawowych 

substratów w produkcji tworzyw sztucznych. Wykorzystanie regranulatu otrzymanego 

z przetwarzania tworzyw sztucznych oraz regranulatu jako pierwotnego surowca 

w procesach produkcyjnych będzie miało takie samo oddziaływanie na środowisko.  

Wykorzystanie regranulatu otrzymanego z przetwarzania odpadów nie zwiększa 

ryzyka dla środowiska i dla ludzi. Wykorzystanie regranulatu otrzymanego z przetwarzania 

odpadów jest wręcz pożądane i wpisuje się w plan gospodarki o obiegu zamkniętym.  

12. Proszę wyjaśnić, dlaczego w Raporcie odniesiono się do § 4 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów. 

Omyłkowo odniesiono się do § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. 
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13. Proszę dokonać kwalifikacji przedsięwzięcia w oparciu o załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) 
i na podstawie jego analizy określić czy planowane przedsięwzięcie będzie lub nie 
będzie podlegać obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Zgodnie z rozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169) planowane 

przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i nie wymaga 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego.  
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14. Proszę przedstawić schemat blokowy procesów i urządzeń, wraz ze wskazaniem 
miejsc powstawania konkretnych odpadów. 

 
Rysunek 1 Schemat blokowy funkcjonowania przetwarzania tworzyw na regranulat.  
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15. Należy wyjaśnić jakie wydajności przyjęto przy szacowaniu wielkości emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z poszczególnych etapów produkcji. 

Przy szacowaniu wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrzaz poszczególnych 

etapów produkcji w Raporcieprzyjęto następujące wydajności: 

– instalacja do przetwarzania odpadów napaliwa RDF: 360 Mg/rok, 

– linia do regranulacji tworzyw sztucznych: 2840 Mg/rok, 

– linia do regranulacji surowców kompostowalnych: 400 Mg/rok, 

– rozdmuch tworzyw sztucznych: 8400 Mg/rok (958,9 kg/h), 

– rozdmuch tworzyw kompostowalnych: 3600 Mg/rok (411 kg/h). 

Obecnie w procesie regranulacji wydajności będą wynosić: 

– dla jednej linii 1620 Mg/rok tworzyw sztucznych, 

– dla drugiej linii 1220 Mg/rok tworzyw sztucznych i 400 Mg/rok surowców 

kompostowalnych. 

Wydajności pozostałych procesów pozostają bez zmian. 

16. W raporcie pojawia się informacja, że cyt. „dostarczane odpady z tworzyw 
sztucznych nie posiadają frakcji organicznej, która jest odpowiedzialna za 
powstawanie zapachów. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby 
magazynowanie i przetwarzanie odpadów na terenie zakładu powodowało 
występowanie emisji substancji odorotwórczych do powietrza”. W ramach 
przedsięwzięcia zakłada się przetwarzanie odpadów biokompostowalnych, zatem 
proszę o bardziej szczegółowe informacje dot. tego rodzaju odpadu/surowca. 

Należy ponownie przeanalizować potencjalny wpływ inwestycji w zakresie 
uciążliwości zapachowej na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego 
(aktualnie prowadzonego i po realizacji przedsięwzięcia). 

Surowieckompostowalny dostarczany jest do zakładu w formie szczelnie zamkniętego 

granulatu, ewentualnie gotowego materiału foliowego w roli. Przetwarzanymateriał lub 

surowiec nie wydziela zapachów i jest zgodny z normą EN13432. Próbka regranulatu 

dołączona jest do niniejszego aneksu.  

Surowce kompostowalne to materiały biodegradowalne z funkcją kompostowania. 

Jest to materiał polimerowy oparty na surowcach roślinnych, wytwarzany przy użyciu 

innowacyjnych technologii. Głównym składnikiem jest skrobia kukurydziana klasy 

przemysłowej, która nie jest używana do produkcji żywności. Surowce kompostowalne 

stosowane są do produkcji reklamówek w postaci regranulat. Próbka regranulatu dołączona 

jest do opracowania. Z regranulatu wytwarzane są reklamówki, natomiast ścinki z tych 
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reklamówek są z powrotem zawracane do produkcji po przerobieniu ich na linii do 

regranulacji na istniejących w zakładzie maszynach.  

Zakład nie będzie przyjmował materiałów zdegradowanych lub częściowo 

zdegradowanych jako nienadających się do recyklingu, ani żadnych innych odpadów 

uznawanych za biologiczne lub zanieczyszczonych biologicznie. 

Materiały zdegradowane lub materiały, w których rozpoczął się proces 

kompostowania nie nadają się do recyklingu i muszą trafiać do frakcjiodpadów 

biologicznych, a finalnie do kompostowników przemysłowych, bądź przydomowych – 

w przypadku materiałów oznaczonych certyfikatemTUV Home Compost.Zakład zamierza 

odzyskiwać tworzywa kompostowalne tylko i wyłącznie z certyfikowanych i prawidłowo 

oznaczonych partii poprodukcyjnych foliikompostowalnych zgodnych z normą EN13432, 

które nie zostały narażone na działanie warunków atmosferycznych i w których nie 

rozpoczęły sięprocesy gnilne i degradujące. 

W związku w powyższym nie należy przewidywać powstawania oddziaływań 

odorowych w przedmiotowym zakładzie zarówno obecnie jak i po realizacji przedsięwzięcia. 

17. Proszę o wyjaśnienie o ile wzrośnie ruch pojazdów po terenie zakładu po realizacji 
przedsięwzięcia. W raporcie brak informacji w tym zakresie – podano jedynie 
szacunki dla ruchu docelowego. 

Ruch samochodowy wzrośnie o jeden samochód ciężarowy na kilka dni.  

18. Tło zanieczyszczeń przyjęto w oparciu o pismo GIOŚ z dnia 4 grudnia 2020 r – dane 
za rok 2019. Proszę o weryfikację tła dla rejonu planowanej inwestycji dla stanu 
aktualnego. 

Aktualne tło zanieczyszczeń przyjęte w oparciu o pismo GIOŚ z dnia 16.08.2021 r. 

stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszego opracowania. Ponownie wykonano obliczenia imisji 

zanieczyszczeń do atmosfery biorąc pod uwagę aktualne wartości tła. 
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19. W raporcie w rozdziale 1.2 dotyczącym źródeł informacji stanowiących podstawę 
do sporządzenia Raportu nie odnaleziono nazwy opracowania z którego korzystano 
przy wyznaczaniu wielkości emisji z przetwarzania mechanicznego odpadów 
na paliwo RDF (str. 36 Raportu). Nie ma więc pewności, że szacunki odpowiadają 
prowadzonemu procesowi, zaś nazwa opracowania wskazuje, że dotyczy 
on zanieczyszczeń powietrza z przemysłu przetwórczego kamienia. Proszę 
o wyjaśnienia w tym zakresie. 

W rozdziale 1.2 zapomniano o dopisaniu jako źródła informacji nazwy opracowania, 

z którego korzystano przy wyznaczaniu wielkości emisji z przetwarzania mechanicznego 

odpadów na paliwo RDF.  

Wskaźnik emisji pyłu, zaczerpnięty z opracowania pt.: „AirPollutant Control 

Techniques for Crushed and BrokenStoneIndustry” opracowany przez United 

StatesEnvironmentalProtectionAgency, faktycznie odnosi się do przemysłu przetwórczego 

kamienia oraz kruszyw. Z uwagi na brak danych o wielkości unosu pyłu z poszczególnych 

rodzajów odpadów przetwarzanych w planowanej instalacji, przyjęto ww. wskaźnik jako 

najbardziej niekorzystny (pozwalający zobrazować sytuację najbardziej niekorzystną).  

20. Należy uzupełnić rozdział 1.2 Raportu o opracowania o których mowa na str. 37, 39 
i 42 Raportu (emisja zanieczyszczeń z regranulacji i rozdmuchu tworzyw 
sztucznych). Proszę o przedstawienie konkretnej informacji o danych z których 
skorzystano lub przedstawienie do wglądu fragmentu opracowania z przyjętymi 
wskaźnikami emisji. 

Fragment opracowania pt. „AnEnvironmental Analysis of InjectionMolding” A. Thiriez, 

Massachusetts Institute of Technology, maj 2006 r., z którego wykorzystano wskaźniki emisji 

zanieczyszczeń z regranulacji i rozdmuchu tworzyw sztucznych przedstawiono jako załącznik 

nr 1.2. 

Poniżej przedstawiono rozdział nr 1.2 Raportu uzupełniony o opracowania 

wymienione w uwadze nr 19 i 20. 

1.2 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu oraz podstawa 
prawna 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 t.j.), 

– Ustawa 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. (Dz.U.2021.247 t.j.), 



36 
 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j.), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55 t. j.), 

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz.U.2021.710 t.j.), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu 2 dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020.1742), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2286), 

– Rozporządzenie 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), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 z późn. zm.), 

– Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, PIG, 2009 r., 

– Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. z 2011 r. Nr 49. 

poz. 549) i Aktualizacja Planu z października 2015, 

– Internetowy Atlas Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 

– „Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, 2000 r., PWN, 

– Mapa Geologiczna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2006 r., 

–  „Efekt cieplarniany–CO2?”, M. Miłek, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2008, 

– „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę 

klimatu” (http://www.klimada.mos.gov.pl), 
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– „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania  

na środowisko”, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

– „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 

samochodowych”, Z. Chłopka, Warszawa, kwiecień 2007 r., 

– Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na pozyskiwaniu i przetwarzaniu 

odpadów z tworzyw sztucznych, dokładnie odpadów polietylenu (PE/HDPE/LDPE/LLDPE)  

w celu uzyskania granulatu, oraz przetwarzaniu odpadów wyodrębnionych z linii 

regranulacji nie nadających się do recyklingu do RDF (paliwa alternatywnego).  

– „KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2014 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych 

w Polsce dla lat 1988-2012”, KOBiZE, Warszawa, maj 2014 r., 

– http://www.zbeco.pl, 

– dokumenty strategiczne określające odniesienie się do celów środowiskowych istotnych 

z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia, 

– „ Air Pollutant Control Techniques for Crushed and Broken Stone Industry” United States 

Environmental Protection Agency, 

– „An Environmental Analysis of Injection Molding”A.Thiriez, Massachusetts Institute of 

Technology, maj 2006 r. 

21. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie uznano, że w trakcie regranulacji 
surowców biokompostowych emitowany będzie wyłącznie pył. 

Na terenie zakładu, oprócz tworzyw sztucznych, przetwarzane będą również surowce 

kompostowalne czyli takie, które ulegają biodegradacji w warunkach 

kompostowania gdzie stopień degradacji jest porównywalny do czasu trwania cyklu 

kompostowania i jest zgodny z obowiązującymi normami.Proces biodegradacji polega 

na rozkładzie związków organicznych do prostych związków nieorganicznych. Związki 

te ulegają rozkładowi dzięki organizmom żywym, takim jak grzyby, bakterie, pierwotniaki, 

glony, oraz czynnikom naturalnym - tlen, woda, światło słoneczne. Produktem procesu 

biodegradacji są woda, dwutlenek węgla, nietoksyczne związki chemiczne, czasem metan. 

Biodegradacja może zachodzić w warunkach tlenowych lub beztlenowych. Na terenie 

przedsięwzięcia jako surowce kompostowalne przetwarzane są ścinki opakowań 

wytworzonych z regranulatu ze skrobi kukurydzianej przemysłowej (próbka dołączona jest 

do niniejszego aneksu). W związku z powyższym surowce kompostowalne przetwarzane w 

zakładzie to surowce przyjazne środowisku, nie zawierające substancji posiadających 

wartości odniesienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 
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r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 

87). Ponad to, brak jest w literaturze oraz w ogólnodostępnych danych informacji na temat 

emisji z regranulacji takiego rodzaju surowców. Na podstawie powyższych informacji 

przyjęto, że podczas regranulacji surowców kompostowalnych emitowany będzie wyłącznie 

pył. 

22. Należy wyjaśnić, czy w ramach przedmiotowego zamierzenia planuje się zmiany 
w sposobie wentylowania pomieszczeń hali. 

Nie planuje się zmiany wentylacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 

23. W Raporcie odniesiono się do „Programu ochrony powietrza dla strefy – 
aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” z 2017 r. Informuję, że obecnie 
obowiązuje dokument pn. „Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej 
ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i 
PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” z 2020 r. Proszę o weryfikację zapisów w 
raporcie w odniesieniu do tego dokumentu strategicznego. 

W Raporcie omyłkowo odniesiono się do nieaktualnego dokumentu z 2017 roku. 

Biorąc jednak pod uwagę aktualne tło zanieczyszczeń powietrza (załącznik nr 1.1 do Aneksu), 

które pokazuje, iż wartości pyłu PM10 i pyłu PM2,5 nie są przekroczone, odniesienie się 

do obowiązującego dokumentu nie ma zastosowania.  

24. Do Raportu dołączono wydruki izolinii stężeń dla octanu etylu. Proszę o dołączenie 
wydruków izolinii dla pozostałych substancji, dla których wykonano obliczenia 
w zakresie pełnym. 

Wydruki izolinii stężeń pozostałych substancji, dla których wykonano obliczenia 

w zakresie pełnym stanowią załączniki nr: 

1.4 - Rozkład izolinii stężeń godzinowych pyłu PM10, 

1.5 - Rozkład izolinii stężeń rocznych pyłu PM10. 

25. W razie potrzeby – przy uwzględnieniu powyższych uwag – należy wykonać nową 
analizę wpływu inwestycji na jakość powietrza, której wyniki dołączyć 
do uzupełnienia Raportu. 

Ponownie przeprowadzono obliczenia imisji zanieczyszczeń do atmosfery 

z przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając powyższe uwagi (wprowadzono aktualne 

tło zanieczyszczeń). Wyniki obliczeń komputerowych stanowią załącznik nr 1.3. 
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26. Proszę wskazać istniejące i planowane stacjonarne źródła emisji hałasu, określić 
obecne natężenie i strukturę ruchu pojazdów, występujące podczas funkcjonowania 
Zakładu oraz uzasadnić przyjęte założenia w zakresie przewidywanego natężenia 
i struktury ruchu pojazdów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Dane emitorów - źródła emisji hałasu przedstawiono w Raporcie: „analizę 

przeprowadzono dla parametrów docelowych uwzględniając zarówno elementy stacjonarne 

jak i emitory ruchome - ruch pojazdów w ilości przewidzianej docelowo, uwzględniając 

maksymalny stan docelowy odzwierciedlający sytuację najmniej korzystną - pracę wszystkich 

urządzeń w pełnym technicznie uzasadnionym wymiarze czasu pracy, zarówno istniejących 

jak i planowanych uwzględniając tym samym oddziaływania skumulowane oraz sytuację 

najbardziej niekorzystną.” 

„Posiadane urządzenia do regranulacji umożliwiają pracę zarówno na wsadzie 

z tworzywa sztucznego jak i ze skrobi kukurydzianej.” 

Mając na uwadze powyższe urządzenia stacjonarne są tożsame dla stanu obecnego 

i planowanego. 

Ilość pojazdów ciężkich: dostarczających/ odbierających/ obsługi będzie na takim 

samym poziomie jak obecnie maksymalnie 1 pojazd dziennie (w praktyce 1 pojazd co kilka 

dni). 

27. W ramach rozwiązań służących ograniczeniu hałasu na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia (str. 64 Raportu) zaproponowano m.in.: dobór sprzętu 
o optymalnej wydajności, o możliwie niskich poziomach mocy akustycznych, 
prowadzenie korekty ustawień. Proszę o uszczegółowienie tych zapisów 
i przybliżenie poszczególnych rozwiązań.  

Dobórsprzętu o optymalnej wydajności – oznacza stosowanie sprzętu o wydajności 

adekwatnej do wydajności zakładu – stosowanie urządzeń o zbyt małej mocy/ wydajności 

powoduje pracę pod dużym obciążeniem co w większości maszyn – urządzeń przekłada się 

na głośniejszą pracę, zastosowanie zbyt dużych mocy – wydajności powoduje pracę „na 

pusto” co stanowi źródło niepotrzebnej generacji dźwięków. 

Dobórsprzętu o możliwie niskich poziomach mocy akustycznych – oznacza 

stosowanie urządzeń o odpowiednich parametrach wydajnościowych, przy czym przy 

wyborze modelu, producenta, wzięcie pod uwagę parametrów akustycznych różni 

producenci przez zastosowanie opatentowanych rozwiązań (zastosowanych materiałów, 
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podzespołów, rozwiązań) osiągają różne parametry akustyczne dla takich samych wydajności 

możliwości sprzętowych. 

Prowadzeniekorekty ustawień – oznacza bieżącą kontrolę nad ustawieniami 

mechanicznymi sprzętu oraz korektę w przypadku wystąpienia odstępstw np. poluzowania 

a w konsekwencji dodatkowej generacji dźwięków stukania czy „buczenia”. 

28. Raport nie zawiera analizy oddziaływań skumulowanych planowanego 
przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami w zakresie wpływu na klimat 
akustyczny. W Raporcie uwzględniono jedynie źródła emisji związane z produkcją 
opakowań, odbywającą się na terenie przedmiotowego Zakładu. Przeanalizowanie 
tego zagadnienia jest natomiast szczególnie istotne z uwagi na przemysłowy 
charakter otoczenia inwestycji oraz zlokalizowanie przedsięwzięcia w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. Proszę o uzupełnienie. 

W Raporcie przyjęto założenia najmniej korzystne tzn. jednoczesność na terenie 

przedsięwzięcia w czasie odniesienia zarówno ruchu pojazdów, w tym ruch pojazdów 

ciężkich, jak również pracę wszystkich urządzeń w pełnym technicznie uzasadnionym 

wymiarze czasu pracy, uwzględniając tym samym oddziaływania skumulowane oraz sytuację 

najbardziej niekorzystną. 

Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby Raportu analizami oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia ograniczają się do terenu zakładu, tzn. obszar oddziaływania 

przedsięwzięcia ogranicza się do terenu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie wymaga 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się wyłącznie istniejący zakład, 

którego oddziaływanie uwzględniono w KIP, brak jest innych przedsięwzięć realizowanych 

bądź zrealizowanych. 

Przedsięwzięciarealizowane bądź zrealizowanych w sąsiedztwie przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie mają ustanowionych obszarów ograniczonego użytkowania. 

Zgodnie z art. 62a 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wskazuje na konieczność odniesienia 

się do skumulowanych oddziaływań w zakresie przedsięwzięć realizowanych 

i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim 
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ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem. 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej analizy wyprowadzono wniosek, że 

przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczących oddziaływań również w wyniku 

kumulacji z zakładami istniejącymi w sąsiedztwie. 

29. Proszę Organ prowadzący postępowanie o rozstrzygnięcie kwestii podlegania 
ochronie przed hałasem terenów sąsiadujących z Zakładem od strony wschodniej, 
zlokalizowanych na obszarze oznaczonym w MPZP symbolem 
AG/M4/zweryfikowanie poprawności potraktowania w Raporcie tego terenu jako 
mieszkaniowo-usługowego. 

30. Proszę o uzupełnienie informacji w zakresie: 

 ilości wody potrzebnej do napełnienia instalacji do mycia tworzyw 
sztucznych, 

Zużycie wody do napełnienia instalacji do mycia tworzyw wyniesie 40 m3. 
 okresowej wymiany wody z obiegu technologicznego i miejsca jej zrzutu,  

Woda będzie wybierana przez wozy asenizacyjne 1 raz na 2 miesiące.  
 stosowania środków myjących.  

Brak środków myjących, czyszczenie układów będzie prowadzone poprzez 
płukanie solą (NaCl). 

31. W raporcie podano, że „realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie polegała 
na montażu linii do mycia tworzyw sztucznych wraz z podczyszczalnią”. Niestety, 
w tekście brak jest charakterystyki funkcjonowania tej linii oraz podczyszczalni. 
Konieczne jest wyczerpujące uzupełnienie. 

Mycie tworzyw odbywać się będzie w dwóch elementach linii oznaczonych na 

schemacie technologicznym numerami 4 (wanna flotacyjna) i numerem 6 (myjka 

dynamiczna). Cała opadająca w tych dwóch miejscach woda zbierana jest do rynny pod 

maszyną i przekazywana do opisanej poniżej podczyszczalni co gwarantuje pracę linii myjącej 

z zamkniętym obiegiem wody generując ubytki tylko w postaci parowania. 

Podczyszczalnię stanowić będzie zespół rynien, rur, zbiorników, pomp i filtrów 

separujących zanieczyszczenia mineralne. Woda będzie spływać do zbiornika wody brudnej, 

następnie będzie podczyszczania z zanieczyszczeń mineralnych (piasku) poprzez filtrację, 

a następnie będzie przepływać do zbiornika wody czystej. W obiegu zamkniętym będzie 

krążyć woda z dodatkiem soli NaCl. 



42 
 

32. W raporcie podano, że zagęszczenie lub rozdrabnianie materiału w kruszarce, 
obywać się będzie na mokro, nie wykazano jednak zapotrzebowania na wodę dla 
tego procesu i sposobu postępowania z ewentualnymi ściekami. Proszę o 
uzupełnienie. 

Rozdrabnianie materiału w kruszarce będzie odbywać się na sucho. W Raporcie 

omyłkowo podano, że kruszenie będzie odbywać się na mokro.  

33. Czy zatrudnienie „5 osób, w wymiarze trzyzmianowym” oznacza 5 os./zmianę 
czy 5 os./dobę, tj. 1-2os./zmianę? Z przedstawionego zapotrzebowania na wodę 
do celów bytowych, przy zużyciu 0,225 m³ na dobę otrzymujemy średnio 0,045 l/os., 
która to ilość nie ma odniesienia do norm z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. Nr 8 poz. 70). Proszę o wyjaśnienia.  

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych określono dla 5 osób na 

zmianę. Do obliczeń przyjęto wskaźnik - 15 l/osobę/dobę.   

34. Oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a, nie zostało podpisane. 
Proszę o korektę. 

W załączeniu przekazuje podpisane oświadczenie.  

35. Ponadto proszę o przedstawienie oświadczenia w sprawie współfinansowania 
planowanego przedsięwzięcia ze środków unijnych ze wskazaniem nazwy Funduszu 
i Programu. Wzór oświadczenia w załączeniu. 

W załączeniu przekazuje podpisane oświadczenie.  

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

1. Wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia w formie graficznej i opisowej 
z uwzględnieniem sąsiedztwa terenów/obiektów wrażliwych (budynki mieszkalne, 
budynki szpitali i domów opieki społecznej, obiekty lub tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  
i młodzieży oraz ujęcia wody i ich strefy ochronne itp.).  

Wszystkie tereny chronione akustycznie występujące w promieniu 100 m od 

przedsięwzięcia zostały przedstawione w formie graficznej i opisowej Raportu: 

w podrozdziale „Stan klimatu akustycznego, opis uwarunkowań akustycznych i przyjętych 

założeń ogólnych”,na stronie 46, 47 Raportu przedstawiono odległości do terenów 

chronionych, na załącznikach 3.2 oraz 3.3 tereny przedstawiono graficznie. 
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Budynkiszpitali i domów opieki społecznej, obiekty lub tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe nie występują w promieniu 100 m od zakładu. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w promieniu 100 m nie są 

zlokalizowane ujęcia wód, a także strefy ochrony ujęć wód 

2. Przedstawienie w formie graficznej planowanego sposobu zagospodarowania 
terenu inwestycji z zaznaczonymi wszystkimi istniejącymi i planowanymi obiektami 
budowlanymi i technologicznymi wraz z wjazdami i wyjazdami z terenu zakładu 
oraz miejscami magazynowania planowanych do przetwarzania 
tworzyw/surowców oraz odpadów (również zlokalizowanym na otwartym terenie).  

Zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączniku nr 2. 

3. Wyjaśnienie dlaczego przedłożony raport o odziaływaniu na środowisko dotyczy 
przedsięwzięcia polegającego na pozyskiwaniu i przetwarzaniu odpadów  z tworzyw 
sztucznych, dokładnie odpadów polietylenu (PE/HDPE/LDPE/LLDPE)  w celu 
uzyskania granulatu oraz przetwarzaniu odpadów wyodrębnionych z linii 
regranulacji niedających się do recyklingu do RDF (paliwa alternatywnego) nie 
pokrywa się z treścią przedstawionej dokumentacji np.: na stronie 12 zapisano,  że 
„etap realizacji będzie polegał na montażu podczyszczalni wód krążących w obiegu 
zamkniętym służących do mycia tworzyw sztucznych”, na stronie 24 i 25 zapisano  
„ze względu na coraz większy udział w produkcji opakowań biokompostowalnych 
wariant proponowany przez wnioskodawcę zakłada przetwarzanie na jednej linii 
tworzyw sztucznych natomiast na drugiej linii przetwarzanie tworzyw sztucznych 
oraz surowców biokompostowych”, a następnie na stronie 91 „przedsięwzięcie 
polega na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na granulat i paliwo RDF”. 

4. Uzupełnienie charakterystyki oraz zawarcie danych technologicznych dotyczących 
linii przetwarzania surowców biokompostowych. W przedstawionym raporcie  
o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia np. na stronie 24 i 25 jest mowa  
o dwóch liniach przetwarzania tj. linii przetwarzania tworzyw sztucznych oraz linii 
przetwarzania surowców biokompostowych. W odniesieniu się do zapisu ze strony 
56 „W wyniku przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz surowców 
biokompostowych (w wyniku ręcznej segregacji) będą powstawały odpady o kodzie 
19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpady z metali” należy 
dokładnie opisać jakim procesom będą podlegały.  

Przedsięwzięcie będzie polegać na przetwarzaniu na istniejącej instalacji do 

regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych przyjmowanych od podmiotów zewnętrznych. 

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się obecnie dwie linie do przetwarzania tworzyw 

sztucznych i surowców kompostowalnych. Firma jest producentem opakowań z tworzyw 
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sztucznych i opakowań kompostowalnych (z certyfikowanej skrobi ziemniaczanej). 

W procesie produkcyjnym opakowań używane są regranulaty tworzyw polietylenowych oraz 

certyfikowane surowce kompostowalne. W trakcie procesu wycinania gotowych opakowań 

powstają ścinki pełnowartościowego surowca, które firma ponownie włącza do produkcji po 

regranulacji na dwóch maszynach. Wnioskodawca nie wykorzystuję pełnej mocy 

przerobowej istniejących maszyn w związku z tym chciałby wykorzystać wolną moc 

przerobową na przetwarzanie odpadów polietylenowych przekazanych przez firmy 

zewnętrzne.  

Przetwarzane w chwili obecnej ścinki z opakowań wytworzonych na terenie zakładu 

nie są odpadem, tylko surowcem do produkcji.Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2021.779 

t.j.) definicję odpadu sformułowaną przez ustawodawcę w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o., zgodnie z 

którą odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przywołanej 

definicji, sam zatem zamiar pozbycia się określonego przedmiotu przez posiadacza 

powoduje, że przedmiot ten staje się odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

Jeżelipozostałość z procesu zostaje do tego samego procesu zawrócona i wykorzystana 

ponownie do tego samego celu, wówczas nie będzie stanowiła odpadu. Tym samym, 

działania związane z ponownym wykorzystaniem takiej pozostałości niebędącej odpadem, 

nie będą stanowiły przetwarzania odpadu. 

Surowce kompostowalne (ścinki reklamówek) będą przetwarzane na liniach 

do regranulacji. Proces przetwarzania surowców kompostowalnych oraz tworzyw sztucznych 

jest taki sam, natomiast strumienie tworzyw sztucznych i strumień surowców 

kompostowalnych będą od siebie rozdzielone poprzez przetwarzania ich na instalacji 

w różnym czasie.  

Szczegółowy opis procesu przetwarzania opisano w odpowiedzi na pismo Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska, pkt. 7 str. 14.  

W wyniku procesu przetwarzania odpadów i surowców powstaje regranulat oraz 

odpady pre-RDF. Odpady pre-RDF podlegają dalszemu przetworzeniu (zagęszczeniu) 

w młynie na paliwo RDF. 

Wydajność instalacji do przetwarzania tworzyw na regranulat ogółem wyniesie 

3240 Mg/rok. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów na RDF wynosi360 Mg/rok (w 
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wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę ilość przetwarzanych odpadów na paliwo 

RDF wyniesie 300 Mg/rok). 

W celu otrzymania dobrej jakości regranulatu (bez zanieczyszczeń) Wnioskodawca 

zdecydował o realizacji instalacji do mycia tworzyw, w której woda będzie podczyszczana 

oraz będzie krążyła w obiegu zamkniętym.  

W związku z powyższym etap realizacji będzie polegał na zakupie i zamontowaniu 

instalacji do mycia tworzyw.  

Do niniejszego aneksu dołączono próbkę regranulatu kompostowalnego.  

5. Uzupełnienie informacji na temat planowanej do montażu podczyszczalni wód 
krążących w obiegu zamkniętym służących do mycia tworzyw sztucznych oraz 
instalacji chłodzenia granulatu, w tym zastosowanych technologii oraz poszerzenia 
informacji dotyczących rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej.  

Charakterystykę linii technologicznych wykorzystujących wodę w obiegu zamkniętym 

przedstawiono w punkcie 31 (odpowiedź na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska). 

Do rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należą: 

 pomiar oraz rejestracja ilości pobieranej wody przy użyciu wodomierza, 

 odprowadzanie powstających ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zastosowanie instalacji wykorzystujących zamknięty systemem krążenia wody, 

 przekazywanie zużytych wód podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

6. Uzupełnienie informacji, w tym zawarcie dokładnej charakterystyki procesu 
wytwarzania paliwa RDF.   

Przetwarzanie odpadów do paliwa RDF –odbywa się niezależnie od regranulacji. 

Odpady wytworzone w wyniku segregacji odpadów nienadające się do tego procesu na 

bieżąco będą mielone w młynie i belowane.  

Odpady wytworzone w wyniku segregacji odpadów przeznaczonych do regranulacji 

o kodzie 19 12 12 będą podawane ręcznie do młyna poprzez lej zasypowy. Sterowany 

elektronicznie suwak dociska podawany materiał do walca rozdrabniającego wyposażonego 

w noże. Następnie poprzez uruchomienie walca odpady są mielone. Po zmieleniu odpady 



46 
 

sąbelowane i odbierane przez obsługującego maszynę.WytworzonepaliwoRDF będzie 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. 

7. Poszerzenie informacji na temat miejsca i sposobu przechowywania wszystkich 
planowanych do przetwarzania tworzyw/surowców oraz wytwarzanych na etapie 
eksploatacji odpadów.   

Odpady przeznaczone do przetwarzania w formie belowanej magazynowane będą na 

utwardzonym placu magazynowym, teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 

osób postronnych.  

W wyniku przetwarzania odpadów powstanie regranulat. Regranulat jest 

bezpośrednio przekazywany do produkcji. Jest on tymczasowo magazynowany na terenie 

hali regranulacji oraz hali produkcji opakowań. Otrzymane produkty przekazywane są do 

dalszej produkcji przedmiotów z tworzyw sztucznych. 

W wyniku przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz surowców 

kompostowalnych (w wyniku ręcznej segregacji) będą powstawały odpady o kodzie 19 12 

12inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpady o kodzie 19 12 02 odpady z metali, które będą 

magazynowane w pojemnikach lub w workach big-bagna terenie hali regranulacji. 

Odpady wytworzone w wyniku ręcznej segregacji o kodzie 19 12 12 będą 

przetwarzanie w młynie na paliwo RDF. W wyniku przetwarzania odpadów na paliwo RDF 

powstaną odpady o kodzie 19 12 10, które będą magazynowane w pojemniku na terenie 

hali. 

Tabela 19 Sposób magazynowania wytworzonych na etapie eksploatacji odpadów.  

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Sposób 

magazynowania 
Odpadów 

1. 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

W szczelnym zamkniętym 
pojemniku na terenie hali 
regranulacji lub na 
zewnątrz po zadaszeniem 

2. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB) 

W szczelnym zamkniętym 
pojemniku na terenie hali 
regranulacji lub na 
zewnątrz po zadaszeniem 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Sposób 

magazynowania 
Odpadów 

3. 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

W szczelnym zamkniętym 
pojemniku na terenie hali 
regranulacji lub na 
zewnątrz po zadaszeniem 

4. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

W szczelnym zamkniętym 
pojemniku na terenie hali 
regranulacji lub na 
zewnątrz po zadaszeniem 

5.  16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 

W szczelnym zamkniętym 
pojemniku na terenie hali 
regranulacji lub na 
zewnątrz po zadaszeniem 

 

8. Podanie informacji dotyczącej źródła dostarczanych odpadów z tworzyw sztucznych, 
w tym zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06, które według 
informacji zawartych w raporcie na stronie 27 mają „nie posiadać frakcji 
organicznej, która jest odpowiedzialna za powstawanie zapachów” lecz na stronie 
13 wskazano że mycie tworzyw sztucznych w myjce „pozwoli na oddzielenie 
zanieczyszczeń mineralnych od odpadów”.  

Źródłem dostarczanych odpadów opakowaniowych będą zakłady produkcyjne. 

Zanieczyszczenia mineralne będą stanowić piasek lub małe kamyki.  

9. Wyjaśnienie informacji dotyczącej ilości emitorów tj. stacjonarnych urządzeń 
wentylacji. Na stronie 37 podano, że budynek posiada cztery zadaszone wyloty 
na dachu budynku, gdy w tabeli 14 wykazano 7 wentylatorów.   

Na stronie 37 Raportu podano, iż zanieczyszczenia z regranulacji oraz produkcji 

paliwa RDF odprowadzane są poprzez ogólną wentylację grawitacyjną, za pomocą czterech 

zadaszonych wylotów na dachu budynku. Część hali, w której odbywają się ww. procesy 

oddzielona jest częściowo ściankami od reszty hali, dlatego przyjęto, iż emisja następuje 

za pomocą 4 emitorów. W pozostałej części hali odbywa się rozdmuch tworzyw sztucznych 

i kompostowalnych. Pomieszczenie to wentylowane jest za pomocą siedmiu wentylatorów 

mechanicznych dachowych poziomych (tak jak przyjęto na stronie 14) oraz za pomocą 

wentylacji grawitacyjnej poprzez 11 wylotów na dachu budynku. W związku z powyższym 

ilości emitorów przyjęto poprawnie. 
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10. Uściślenie nazewnictwa stosowanego w przedstawionym raporcie o oddziaływaniu 
na środowisko przedsięwzięcia dotyczącym przetwarzanych surowców/tworzyw 
„biokompostowych” lub „biokompostowalnych”.  

Prawidłowym określeniem jest „surowce kompostowalne”.  

Opis technologiczny przedstawiono z uwzględnieniem prawidłowego określenia 

przedstawiono w pkt. 7 w uwagach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.  

11. Poszerzenie informacji dotyczących rozwiązań chroniących środowisko w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej oraz wyjaśnienia, czy wody opadowe odprowadzane  
z terenu zakładu nie wymagają podczyszczania z zawartych w nich substancji 
ropopochodnych. 

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

przedstawiono w punkcie 5 (pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Lublinie). 

Magazynowanie odpadów na placu utwardzonym odbywać się będzie zgodnie 

z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020.1742). 

Powołując się na § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku magazynowania 

odpadów tworzyw nie stosuje się wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 i 8 tj.  

Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w miejscach 

magazynowania odpadów w sposób zapewniający co najmniej: 

3) utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są 

magazynowane odpady; 

8) oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz 

ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub 

wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód 

odciekowych - w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być 

zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości 

magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód 

odciekowych. 

W związku z powyższym nie przewiduje się podczyszczania wód opadowych. 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zwraca się o wyjaśnienie 
dokonanej kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
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10września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako:  

 § 3 ust. 2 pkt 2 „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia”  

 § 3 ust. 1 pkt 82 „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 
biogazu rolniczego ……” oraz   

 § 3 ust. 1 pkt 14 „instalacje do powierzchniowej  obróbki  substancji,  
przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych,  
z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu 
technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”  

Załączniki: 

1. Powietrze: 

1.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 

1.2. Fragment opracowania pt. „An Environmental Analysis of Injection Molding”, 

1.3. Wyniki obliczeń komputerowych (komplet w wersji elektronicznej) – wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę, 

1.4. Rozkład izolinii stężeń godzinowych pyłu PM10 - wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę, 

1.5. Rozkład izolinii stężeń rocznych pyłu PM10 - wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę, 

1.6. Wyniki obliczeń komputerowych (komplet w wersji elektronicznej) – wariant 

alternatywny, 

1.7. Rozkład izolinii stężeń godzinowych octanu etylu - wariant alternatywny, 

1.8. Rozkład izolinii stężeń rocznychoctanu etylu - wariant alternatywny, 

1.9. Rozkład izolinii stężeń godzinowych pyłu PM10 - wariant alternatywny, 

1.10. Rozkład izolinii stężeń rocznych pyłu PM10 - wariant alternatywny. 

2. Plan zagospodarowania terenu  

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a 

4. oświadczenia w sprawie współfinansowania planowanego przedsięwzięcia ze środków 

unijnych ze wskazaniem nazwy Funduszu i Programu 

 


