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WOOŚ.4221.91.2018.MK.11                                         Wrocław, dnia 24 października 2019 r. 

P O S T A N O W I E N I E 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  
ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), zgodnie z § 3 ust.1 pkt 37 i 80 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 106 ust. 1 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2096 ze zm., zwanej dalej ustawą KPA ), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta 
Legnicy z dnia 21 listopada 2018 r. (data wpływu: 28 listopada 2018 r.), znak: 
GOS.6220.12.2018.XVII, 

p o s t a n a w i a m 
uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji w Legnicy  
przy ul. Pątnowskiej" i określam następujące warunki: 
 

I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy podjąć następujące działania: 

1. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją  
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa  
i chiropterologa, którzy zweryfikują możliwość występowania chronionych gatunków 
zwierząt w zasięgu planowanych prac, a w przypadku potwierdzenia ich występowania 
– wskażą dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pozostałym okresie  
(od 1 września do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany. 

2. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych 
pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. W pobliżu 
zaplecza budowy zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. 

3. Ewentualne tankowanie, naprawy sprzętu budowlanego prowadzone na terenie 
przeznaczonym pod inwestycję wykonywać na specjalnie do tego przeznaczonym  
i wydzielonym miejscu zapewniającym ochronę środowiska gruntowo-wodnego. 

4. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów 
eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt  i przekazać  
go do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.  

5. Odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny  
dla zdrowia, życia ludzi i środowiska (np.: w pojemnikach, kontenerach,  
na utwardzonym placu). W miarę możliwości powstałe odpady poddać odzyskowi  
na miejscu, a pozostałe przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

II. Na etapie eksploatacji lub użytkowania należy podjąć następujące działania: 

1. Dostawy oraz załadunek autocystern, ruch pojazdów ciężarowych prowadzić wyłącznie  
w porze dnia, tj. w godzinach 600-2200 
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2. Wody opadowe i roztopowe z placu zbiorników i z placu wsadu, podczyszczać  
w separatorze substancji ropopochodnych. 

3. Uzupełnienie paliwa oraz olejów w maszynach i pojazdach prowadzić wyłącznie  
na powierzchni utwardzonej, odizolowanej od powierzchni gruntu. 

4. Wszystkie miejsca magazynowania substancji ropopochodnych wyposażyć w sorbenty. 
W przypadku wycieku olejów lub innych płynów eksploatacyjnych niezwłocznie usunąć 
zanieczyszczenia celem skierowania ich do unieszkodliwienia. 

5. Odpady na terenie zakładu magazynować selektywnie, w odpowiednio opisanych 
pojemnikach/zbiornikach/kontenerach, dostosowanych do właściwości magazynowanych 
odpadów, ustawionych na utwardzonych, uszczelnionych powierzchniach. 

6. Sadzę techniczną magazynować w big-bagach, uniemożliwiających niekontrolowane 
rozprzestrzenianie się pyłu, maksymalna ilość na terenie obiektu wynosi do 200 Mg. 

7. Olej popirolityczny magazynować w naziemnych zbiornikach dwupłaszczowych o łącznej 
pojemności do 600 m3. 

8. Gaz popirolityczny magazynować w zbiorniku o pojemności do 50 m3. 

III. Likwidacji przedsięwzięcia 

1. Teren po likwidacji winien zostać uprzątnięty i wyrównany. 
2. Prace rozbiórkowe wykonywać wyłącznie w porze dziennej, tj. od godziny 600 do 2200. 
3. Zaplecze budowy zorganizować na gruncie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą 

nieprzepuszczalną, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu  
i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

4. Zagospodarować wszystkie odpady, powstałe w wyniku likwidacji planowanego 
przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie jego rozbiórki. 

IV. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko należy uwzględnić następujące wymagania 
dotyczące ochrony środowiska: 

1. W zakładzie zainstalować jedną linię technologiczną pracującą w systemie ciągłym  
z wydajnością roboczą do 24 000 Mg odpadów/rok oraz 3 Mg odpadów/godzinę.  
Dobowa moc przerobowa instalacji nie może przekraczać 72 Mg. 

2. Ściany hali produkcyjnej oraz jej dach winny charakteryzować się izolacyjnością 
akustyczną na poziomie nie mniejszym niż 25 dB. 

3. Zapewnić szczelność powierzchni w strefie rozładunku/załadunku odpadów. 
4. Zbiorniki do magazynowania oleju popirolitycznego umieścić na szczelnym placu 

magazynowym, wyposażonym w system ujmowania wód opadowych i roztopowych, 
kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. 

  

IV. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko  
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa  
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko. 

U Z A S A D N I E N I E 

Prezydent Miasta Legnicy wnioskiem z dnia 21 listopada 2018 r. (data wpływu:  
28 listopada 2018 r.), znak: GOS.6220.12.2018.XVII, o uzgodnienie środowiskowych 
warunków realizacji będącego przedmiotem sprawy przedsięwzięcia, którego inwestorem 
jest 3MD Recycling Sp. z o.o. z Legnicy.  

Wraz z wnioskiem przedłożono zweryfikowany przez organ główny, tzn. Prezydenta 
Miasta Legnicy, „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa hali 
produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji w Legnicy  
przy ul. Pątnowskiej”, opracowany przez: AZ Management Adrian Zając Zarządzanie  
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w ochronie Środowiska, Panią Katarzynę Medyńską i Pana Adriana Zająca (Legnica, 
listopad 2018 r.), zwany dalej raportem ooś. 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 37 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie 
kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko może być wymagane.  

Na mocy art. 77 ust. 1 pkt 1 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, organem ochrony środowiska właściwym  
do uzgodnienia niniejszej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
we Wrocławiu.   

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i analizę dokumentacji, tutejszy organ 
wyznaczał nowe terminy rozpatrzenia informując Prezydenta Miasta Legnicy oraz inwestora. 
Ostateczny termin załatwienia sprawy, zgodnie z pismem z dnia 18 października 2019 r., 
znak: WOOŚ.4221.91.2018.MK.10, organ wyznaczył do dnia 31 października 2019 r. 

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy  KPA, z uwagi na konieczność uszczegółowienia  
i wyjaśnienia informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami odpowiednio z dnia: 9 kwietnia 2019 r.,  
znak: WOOŚ.4221.91.2018.MK.4,  z dnia 1 lipca 2019 r., znak: WOOŚ.4221.91.2018.MK.7 
wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie  
m.in.: oddziaływania na powietrze atmosferyczne i środowisko gruntowo-wodne. Ostatecznie 
dokumentacja została uzupełniona w dniu: 18 października 2019 r. 

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania postanowienia uzgadniającego 
warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie, w tym raport ooś oraz 
uzupełnienia i ustalono stan faktyczny.   

Inwestycja polegać będzie na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w której posadowiona zostanie instalacja do recyklingu odpadów 
(wykorzystującej proces pirolizy niskotemperaturowej), głównie odpadów gumowych  
w tym przede wszystkim opon oraz niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych. 

W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna 
zakładu. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 49/12 i części działki 49/15,  
obręb Pątnów, położonych przy ul. Pątnowskiej w Legnicy, gm. Legnica, powiat M. Legnica, 
województwo dolnośląskie. Dla obszaru objętego realizacją brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Całkowita powierzchnia działki nr 49/12 wynosi 2,4669 ha. Powierzchnia całkowita działki 
49/15 wynosi 2,6488 ha i jest w całości zagospodarowana - dla potrzeby planowanego 
przedsięwzięcia wykorzystany zostanie, utwardzony plac magazynowy o powierzchni  
ok. 1 500 m2. Do prowadzenia działalności inwestycji, wykorzystana zostanie częściowo 
istniejąca infrastruktura zakładu, m.in. plac manewrowy, naziemny zbiornik bezodpływowy, 
zaplecze socjalne. Powierzchnia nowej zabudowy przemysłowej – hali, w której 
posadowiona zostanie instalacja oraz placów magazynowych i pozostałej zabudowy nie 
przekroczy 1 ha. 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: 
 budowę hali produkcyjnej oraz wiaty produkcyjno – magazynowej, 
 budowę utwardzonych placów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i placów 

 manewrowych,  
 budowę przyłączy wody, kanalizacji i energii elektrycznej, 
 posadowienie instalacji oraz niezbędnej infrastruktury, w tym zbiorników  

 technologicznych i magazynowych. 
Planowane przedsięwzięcie, w zakresie opisanym w dokumentacji, obejmować będzie  

posadowienie i uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów o kodach: 07 02 13, 07 02 
80, 15 01 02, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 99, 17 02 03, 19 12 04 oraz 20 01 39 w procesie 
pirolizy niskotemperaturowej (400 ºC). Proces technologiczny prowadzony będzie  
w systemie ciągłym, całodobowym z wyłączeniem świąt i okresów serwisowania,  
tj. ok. 8 100 h/rok. Prognozowana wydajność instalacji wynosić ma ok. 24 000 Mg 
odpadów/rok. Dobowa moc przerobowa nie przekroczy 72 Mg przetwarzanych odpadów. 
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Ciąg technologiczny składać się będzie z następujących elementów: 
 rozdrabniacz wstępny, 
 podajnik rozdrobnionych opon (lub innych odpadów) do dozownika, 
 dozownik wsadu, 
 dwa reaktory, w skład których wchodzić będą: 

 reaktory wykonane ze stali nierdzewnej, w których prowadzony jest proces 
ciągły pirolizy, 

 podajniki (pełniące równocześnie rolę chłodnic), odbierające urobek  
z reaktora, 

 zbiorniki technologiczne: filtracyjne, kondensacyjne, sedymentacyjne, 
 stacja separacji metali – separator magnetyczny i podajnik odbierający 

odseparowane metale i transportujący sadzę techniczną do stacji przesiewania  
i pakowania sadzy technicznej,  

 stacja pakowania i przesiewania sadzy technicznej – zlokalizowana  
w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym w system filtrowentylacji o wysokiej 
skuteczności odpylania, 

 zbiorniki magazynowe: oleju popirolitycznego, gazu LPG. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów chronionych 

wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej 
położony obszar Natura 2000 – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki 
PLH020052 zlokalizowany jest w odległości ok. 0,5 km. Ponadto inwestycja realizowana 
będzie w sąsiedztwie korytarza ekologicznego Bory Dolnośląskie - Odra Środkowa  
GKPdC-20 oraz obszaru leśnego.  

Po przeanalizowaniu przedłożonego Raportu stwierdzić należy, że przy zastosowaniu 
warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie  
nie powinno wywierać znaczącego wpływu na środowisko i środowisko przyrodnicze,  
w tym na obszary Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny i obszar leśny.  

Warunek I.1 nałożono w celu zagwarantowania, iż prace realizowane będą  
z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i zostaną wykonane bez szkody  
dla chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy. W przypadku 
konieczności wycinki przedmiotowych drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, 
w sytuacji gdy nadzór stwierdzi zasiedlenie drzew przez ptaki lub nietoperze, Inwestor winien 
uzyskać zezwolenie właściwego organu w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody na ww. czynność zakazaną w stosunku do gatunków chronionych  
lub wstrzymać wycinkę do czasu zakończenia lęgów i rozrodu (co winno zostać 
potwierdzone przez ornitologa lub chiropterologa). Ponadto w celu ochrony gatunków 
nietoperzy, które mogą wykorzystywać drzewa jako miejsca schronień - obecność specjalisty 
ma zagwarantować, że nie zostaną ścięte drzewa, w których obecne są nietoperze. 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę prac prowadzonych na etapie budowy  
oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, zaproponowane  
w dokumentacji sprawy, realizacja planowanej inwestycji nie powinna wywierać znaczącego 
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza, 
klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji ani na środowisko przyrodnicze. Jednakże  
w celu właściwego zabezpieczenia środowiska na tym etapie, nałożono warunki zawarte  
w punkcie I niniejszego postanowienia. Zapisy warunków I.2 i I.3 nałożono w celu 
ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z przedostaniem  
się substancji, głównie związków ropopochodnych, do środowiska gruntowo-wodnego. 
Spełnienie zapisów warunku I.4 pozwoli na ograniczenie stopnia skażenia środowiska 
gruntowego podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekiem substancji.  
Dla racjonalnego gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia prac budowlanych  
i montażowych nałożono warunek określony w pkt. I.5 sentencji niniejszego postanowienia. 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z oddziaływaniem na środowisko  
o złożonym charakterze. Dochodzić będzie do emisji substancji gazowych i pyłowych  
do powietrza, wytwarzania ścieków bytowych i przemysłowych, emisji hałasu i wytwarzania 
odpadów.  

Z uwagi na fakt, iż wielkość produkcji przekłada się na wielkość i rodzaj oddziaływania 
inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, nałożono w pkt. IV.1 warunek mający 



 

5 
 

na celu zapewnienie zakładanej w dokumentacji wydajności zakładu i ocenionego w ramach 
niniejszego postępowania oddziaływania. 

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem zorganizowanej emisji gazów i pyłów  
do powietrza będą przede wszystkim procesy technologiczne, prowadzone na terenie 
zakładu. Do nagrzewania przeponowego płaszcza reaktora, w celu utrzymania wymaganej 
temperatury procesu wykorzystywane będą palniki zasilane paliwem gazowym o łącznej 
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Uwzględniając ruch samochodów osobowych  
oraz ciężarowych po rozpatrywanym terenie, spodziewać się można również wystąpienia 
emisji węglowodorów aromatycznych, alifatycznych, w tym także benzenu. Zakłada się ruch  
po terenie inwestycji o natężeniu ok. pięciu pojazdów ciężarowych/dobę oraz jednego 
pojazdu dostawczego/dobę. Parking dla samochodów osobowych przewidziany jest przy 
istniejącym budynku biurowym. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się substancji  
z terenu inwestycji wykazała, że przy zachowaniu założeń projektowych nie powinny zostać 
przekroczone wartości dopuszczalne stężeń emitowanych substancji poza terenem  
do którego inwestor ma tytuł prawny. Dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń 
wartości maksymalne ich stężeń oraz częstości ich przekroczeń są niższe od wartości 
normatywnych. Jednakże w celu ochrony powietrza atmosferycznego nałożono w sentencji 
warunki IV.1 i II.6-II.8. 

Najbliżej położonym terenem chronionym akustycznie jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna od strony wschodniej, przy ul. Bydgoskiej oraz Pątnowskiej oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna miejscowości Pątnów Legnicki, położony w odległości  
ok. 500 m od granic terenu objętego inwestycją.  Natomiast od strony zachodniej jest  
to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowości Kolonia Pątnów, położona  
w odległości ok. 600 m od granic terenu objętego inwestycją. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112) dla terenów chronionych o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży, dla domów opieki społecznej oraz terenów szpitali w miastach, 
obowiązują odpowiednio następujące dopuszczalne poziomy hałasu: 50 dB dla pory dnia  
i 40 dB dla pory nocy. Wszystkie urządzenia technologiczne służące do przetworzenia 
odpadów, w tym elementy sytemu wentylacji, zlokalizowane zostaną wewnątrz budynku 
produkcyjnego, którego ściany i dach stanowić będą barierę dla rozprzestrzeniania  
się dźwięku poza terenem zakładu. Na zewnątrz zakładu zlokalizowane zostaną jedynie 
elementy zespołów chłodniczych. Transport zewnętrzny oraz załadunek autocystern odbywał 
się będzie wyłącznie w porze dziennej. Ściany hali produkcyjnej oraz jej dach winny 
charakteryzować się izolacyjnością akustyczną na poziomie nie mniejszym niż 25 dB.  
Na podstawie przeprowadzonych analiz propagacji dźwięku w środowisku można stwierdzić, 
że hałas wynikający z eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie powinien stanowić 
zagrożenia dla klimatu akustycznego. Jednakże, w celu zagwarantowania tego stanu rzeczy 
określono w sentencji warunki II.1, III.2, IV.2. 

W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami 
budowlanymi i instalacyjnymi, których niewłaściwe magazynowanie i zagospodarowanie 
może doprowadzić do skażenia środowiska. W zakładzie będą wytwarzane ponadto odpady 
eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także budowy  
i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji eksploatowanych urządzeń, odpady 
związane z bytowaniem załogi (w tym także odpady biurowe oraz bytowe), powstające  
w związku z pracą personelu obsługi oraz odpady powstające w procesach utrzymania 
czystości i porządku. Wszystkie odpady powstające na terenie zakładu będą selektywnie 
magazynowane w oznaczonych miejscach, w pojemnikach odpornych na działanie 
substancji w nich przechowywanych, w sposób eliminujący możliwość skażenia środowiska 
oraz przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i środki techniczne  
do ich zagospodarowania, odzysku bądź unieszkodliwienia. W celu zapewnienia realizacji 
przyjętych założeń projektowych, w tym środków minimalizujących wpływ planowanej 
inwestycji na środowisko w zakresie gospodarki odpadami, nałożono w sentencji warunki 
II.5, III.4. 

W instalacji planuje się przetwarzanie odpadów o kodach: 07 02 13, 07 02 80, 15 01 02, 
16 01 03, 16 01 19, 16 01 99, 17 02 03, 19 12 04 oraz 20 01 39 w ilości do 24 000 Mg/rok.  
W wyniku prowadzonego procesu pirolizy przewiduje się wytworzenie:  
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 sadza techniczna – ok. 40 % materiału wejściowego, 
 oleju popirolitycznego - 40% materiału wejściowego, 
 gaz popirolityczny – ok. 5-7 % materiału wejściowego, wykorzystywany w całości  

do zasilania instalacji do pirolizy. 
 odpady metali - ok. 11-13 % materiału wejściowego,  

Moc przerobowa instalacji dla jednego reaktora do 1,5 Mg/h, a dla całej instalacji  
do 3 Mg/h.   

Sadza techniczna magazynowana będzie w big-bagach uniemożliwiających 
niekontrolowane rozprzestrzenianie się pyłu. Big-bagi magazynowane będą wstępnie na hali 
produkcyjnej, przed odbiorem przez firmy zewnętrzne będą przechowywane  
na utwardzonym placu. 

Olej popirolityczny magazynowany będzie w dwupłaszczowych zbiornikach 
magazynowych  o łącznej pojemności do 600 m3. Zbiorniki posadowione zostaną  
na szczelnym placu magazynowym, wyposażonym w system ujmowania wód opadowych  
i roztopowych, kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Olej będzie 
magazynowany w zbiornikach nadziemnych i odbierany przez firmy zewnętrzne. 

Odpady metali magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach, koszach stalowych, 
workach lub luzem w sposób uporządkowany w wydzielonych częściach hali produkcyjnej 
lub na placu magazynowym.  

Substancje powstałe w procesie pirolizy nie mogą być poddane procesowi spalania 
(niezależnie od tego w jakim miejscu proces spalania miałby miejsce), dopóki nie utracą 
statusu odpadu. Instalację do pirolizy należałoby zakwalifikować jako spalarnie odpadów  
lub współspalarnie odpadów, jeżeli substancje powstające z takiego przetwarzania odpadów 
byłyby następnie spalane (niezależnie od tego w jakim miejscu proces spalania miałby 
miejsce), a nie utraciłyby statusu odpadu. Przepisów nakazu prowadzenia termicznego 
przekształcania odpadów w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, 
zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 701 z późn. zm.) nie stosuje się do instalacji pirolizy odpadów, jeżeli gazy powstałe  
w wyniku procesów zgazowania lub pirolizy są oczyszczone w takim stopniu, że przed 
spaleniem nie stanowią już odpadów i nie mogą spowodować emisji większych niż w wyniku 
spalania gazu ziemnego. Przepis zawarty w art. 163 ust. 2a cytowanej ustawy nie stanowi 
samodzielnej podstawy do wyłączenia stosowania art. 144-162 tej ustawy w stosunku  
do instalacji do pirolizy odpadów, gdyż warunkiem zastosowania tego wyłączenia jest 
oczyszczenie gazu w takim stopniu, że przed spalaniem nie stanowi on już odpadów. 
Kryterium zaś kiedy odpady po poddaniu ich procesowi odzysku przestają być odpadami 
określa art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zatem jako produkty mogą być 
traktowane materiały powstałe w wyniku recyklingu odpadów, w oparciu o stosownie wydaną 
decyzją administracyjną oraz pod warunkiem spełnienia wymagań określonych  
w ww. ustawie, w tym właściwych wymagań dla produktów. Podkreślić jednak należy, iż etap 
oceny oddziaływania nie upoważnia organów administracji publicznej do orzekania  
o spełnieniu przez substancje i przedmioty, które zostaną poddane procesowi odzysku, 
kryteriów dla utraty statusu odpadów określonych w art. 14 ww. ustawy. Zatem do czasu 
utraty statusu odpadu, powstające w wyniku pirolizy  substancje (gaz popirolityczny,  
olej popirolityczny) powinny być traktowane jako odpad i nie powinny być spalane 
(niezależnie od tego w jakim miejscu proces spalania miałby miejsce), dopóki nie utracą 
statusu odpadu. 

Zakład zostanie podłączony do wodociągu miejskiej sieci. Ścieki bytowe będą kierowane 
do zbiornika bezodpływowego i stamtąd okresowo odbierane wozem asenizacyjnym,  
a następnie trafią do oczyszczalni ścieków.  Wody opadowe i roztopowe z placu zbiorników  
i z placu wsadu, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane 
będą do ziemi poprzez studnię chłonną. Wody odciekowe z placu magazynowania wsadu  
po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych kierowane będą do istniejącego 
bezodpływowego zbiornika retencyjno-odparowującego. Wody opadowe z drogi 
technologicznej odprowadzane będą do ziemi poprzez studnie chłonne zlokalizowane 
bezpośrednio w miejscu posadowienia studzienek ścieków lub systemem kanalizacyjnym  
do zbiorczej studni chłonnej. Przedstawione w dokumentacji warunki eksploatacji planowanej 
inwestycji nie powinny przyczynić się do ponadnormatywnego jej oddziaływania  
na środowisko gruntowo-wodne. Jednakże w celu zapewnienia właściwego wykorzystania 
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zakładanych rozwiązań, określono w sentencji warunki pkt.: II.2-II.4, III.3, IV.3-IV.4. W celu 
ochrony środowiska gruntowo-wodnego uzupełnienie paliwa oraz olejów w maszynach  
i pojazdach prowadzone będzie wyłącznie na powierzchni utwardzonej, odizolowanej  
od powierzchni gruntu, a w przypadku wycieku olejów lub innych płynów eksploatacyjnych 
wyciek zostanie natychmiastowo zebrany i unieszkodliwiony. 

Faza ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia polegać będzie na pracach demontażowych 
eksploatowanych instalacji i obiektów. Biorąc pod uwagę powyższe w celu ochrony 
środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia, nałożono warunki określone  
w pkt. III.1-4 sentencji. 

Mając na względzie przedstawioną w dokumentacji skalę przewidywanego oddziaływania 
planowanej inwestycji na środowisko na etapie jej eksploatacji, w warunkach 
nieodbiegających od normalnych, przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, jej wpływ na zmiany klimatu powinien być marginalny.  
Ze względu na charakter inwestycji, rodzaj i wielkość emisji oraz odległość od granicy 
państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu uznaje, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszego 
postanowienia, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacji inwestycji  
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna 
negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P O U C Z E N I E 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie. 
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