
                              Wrocław, 12 czerwca 

2019 r. 

 WR.RZŚ.436.139.2018.NR 

 

 

POSTANOWIENIE 

 Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 6 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, z późn. zm.) oraz art. 106 § 1 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) 

nawiązując do wniosku Prezydenta Miasta Legnica z dnia 1 sierpnia 2018 r., znak: GOS.6220.12.2018.XVII, po 

przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w 

tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Panią Katarzynę Medyńską AZ 

Management Adrian Zając ul. Zielona 14/2, 59-220 Legnica, która działa jako Pełnomocnik Inwestora 3MD 

Recycling Sp. z o.o., ul. Pątnowska 81, 59-220 Legnica, 

postanawiam 

uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, planowanego do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej ” i określam następujące warunki:            

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

1. Na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe należy 

uszczelnić w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego. Do wykonywania prac 

budowlanych należy używać wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym.  

2. Zakład wyposażyć w środki służące do neutralizacji ewentualnych miejscowych wycieków paliw i 

płynów eksploatacyjnych z pojazdów i niezwłoczne stosować te środki w przypadku wystąpienia 

wycieku. 

3. W przyjętym procesie technologicznym zastosować dwupłaszczowe zbiorniki magazynowe na olej 

popirolityczny, pozwalający na kontrolę stanu ich napełnienia; plac pod zbiorniki magazynowe należy 

uszczelnić i wyposażyć w system ujmowania wód opadowych lub roztopowych kierowanych do 

osadnika i separatora substancji ropopochodnych. 

4. W procesie technologicznym zastosować zamknięty obieg wody technologicznej. 

5. Zapewnić sprawność systemu ujmowania wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych, 

placów magazynowych, włączając w ten system również drogi technologiczne i place manewrowe. 
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Zastosować urządzenia do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych o odpowiedniej 

przepustowości. 

6. Wody opadowe lub roztopowe z dachów budynków kierować na tereny zielone działki należącej do 

inwestora bez szkody dla terenów sąsiednich. 

7. Ścieki bytowe odprowadzać do podziemnego szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie 

wywozić na oczyszczalnię ścieków. 

8. Magazynować odpady w sposób selektywny w wyznaczonych częściach zakładu z uwzględnieniem 

właściwości chemicznych i fizycznych tych odpadów, w tym stanu skupienia oraz zagrożenia, które 

mogą powodować te odpady.  

9. Miejsca magazynowania i przechowywania odpadów zabezpieczyć przed przenikaniem do środowiska 

gruntowo-wodnego wód odciekowych poprzez uszczelnienie podłoża i wyposażenie w system 

oczyszczania i odprowadzenia ścieków.  

10. Powstającą w procesie pirolizy sadzę techniczną magazynować na powierzchniach utwardzonych w 

workach typu big – bag, zabezpieczonych przed pyleniem oraz wpływem warunków atmosferycznych. 

11. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia wszystkie prace wykonać bez szkody dla środowiska 

gruntowo-wodnego. 

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia 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.  

 

UZASADNIENIE 

 W dniu 29 listopada 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we 

Wrocławiu wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 listopada 2018 r., znak: 

GOS.6220.12.2018.XVII w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie hali produkcyjnej wraz                                     z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji 

w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”, na terenie dz. 49/12                    i 49/15, obręb Pątnów w Legnicy. 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 oraz § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 Inwestycja polegać będzie na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w której 

posadowiona zostanie instalacja do recyklingu odpadów, głównie odpadów gumowych, w tym przede 

wszystkim opon oraz niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych. Instalacja służy do produkcji oleju 

popirolitycznego i sadzy technicznej z wykorzystaniem procesu pirolizy niskotemperaturowej. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 49/12, oraz częściowo na działce 

49/15, obręb Pątnów. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami 
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przy ul. Pątnowskiej 81 w Legnicy. Obecnie na terenie zakładu prowadzona jest gospodarka odpadami, w 

tym głównie przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne zawierających metale żelazne i nieżelazne 

oraz zbieranie odpadów. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie również infrastruktura 

techniczna zakładu (sieć wody, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej) w celu uzbrojenia 

nieprzekształconej dotychczas działki nr 49/12. W ramach działalności wykorzystywane będą istniejące 

pomieszczenia socjalno-biurowe Spółki 3MD Recycling Sp. z o.o., zlokalizowane na działce nr 49/11. 

Całkowita powierzchnia działki 49/12 wynosi 2,4669 ha. W ramach realizacji przedsięwzięcia 

niezagospodarowany dotychczas teren działki zostanie w części przekształcony. Około 20% nieruchomości 

zostanie zabudowane oraz utwardzone. Pozostała część stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną. 

Do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywana będzie częściowo istniejąca infrastruktura 

zakładu, m.in. plac magazynowy, 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. Działalność nastawiona będzie głównie na przetwarzanie zużytych 

opon pozyskanych od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. Na teren obiektu, odpady 

będą dostarczane transportem samochodowym. Rozładunek odpadów odbywał się będzie w wyznaczonym 

miejscu placu magazynowego wsadu. Przyjmowane odpady ważone będą za pomocą będącej na 

wyposażeniu zakładu wagi najazdowej. Odpady przewidziane do przetwarzania magazynowane będą w 

kontenerach, pojemnikach, koszach stalowych, workach lub luzem w sposób uporządkowany na 

wydzielonych częściach placu magazynowego. Jest to wiata, stanowiąca miejsce przygotowania wsadu. Moc 

przerobowa instalacji wynosi dla jednego reaktora do 1,5 Mg/h, tj. do 3 Mg/h dla całej instalacji. Przy 

zakładanym ciągłym systemie pracy dobowa moc przerobowa instalacji wyniesie do 72 Mg. Zakład 

funkcjonował będzie w trybie ciągłym z wyłączeniem świąt i okresów serwisowania. Przy powyższych 

założeniach roczna moc przerobowa wyniesie ok. 24 000 Mg. Produktami procesu obróbki cieplno-

chemicznej będzie sadza techniczna – ok. 40% materiału wejściowego, olej popirolityczny – ok. 40% 

materiału wejściowego oraz gaz popirolityczny – ok. 5-7% materiału wejściowego. Sadza techniczna 

magazynowana będzie w big-bagach uniemożliwiających niekontrolowane rozprzestrzenianie się pyłu pod 

wpływem wiatru. Big-bagi magazynowane będą wstępnie w hali produkcyjnej (wydzielone pomieszczenie). 

Przed odbiorem przez firmy zewnętrzne produkt będzie przechowywany na utwardzonym placu 

magazynowym na działce 49/15. Produkt przekazywany będzie dalszym odbiorcom i poddawany 

mechanicznym obróbkom w celu wykorzystania go przez przemysł do produkcji: nowych opon jako 

wypełniacz, wyrobów z tworzyw sztucznych, tuszy, farb, filtrów czy węgla aktywnego. Olej popirolityczny 

magazynowany będzie w dwupłaszczowych zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności do 600 m3. Olej 

popirolityczny uzyskiwany w instalacji stanowić będzie produkt handlowy, paliwo ciekłe o właściwościach 

zbliżonych do oleju opałowego lub napędowego. Uzyskany gaz popirolityczny, odbierany z reaktorów, 

wtłaczany będzie po jego oczyszczeniu do zbiornika technologicznego, a następnie wykorzystywany do 

ogrzewania reaktorów technologicznych. Przy zakładanym prowadzeniu procesów w sposób ciągły 

przewidywane jest stopniowe wydzielanie gazu popirolitycznego przez cały czas trwania reakcji w reaktorze. 

Pozwoli to na planowe zagospodarowanie całego wytwarzanego gazu do ogrzewania reaktorów. Instalacja 

odbioru gazu wyposażona zostanie w pochodnię, uruchamianą wyłącznie w wypadku sytuacji awaryjnych.                

W wyniku prowadzenia opisanego procesu wytwarzane będą także odpady metali, które stanowić będą ok. 

11-13% materiału wejściowego. Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach, koszach 

stalowych, workach lub luzem w sposób uporządkowany w wydzielonych częściach hali produkcyjnej lub na 

placu magazynowym.  
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 Oddziaływania związane z etapem realizacji inwestycji, z uwagi na zakres, okres trwania i technologię 

prac budowlanych będą krótkotrwałe, odwracalne i charakteryzować się będą lokalnym zasięgiem. Na etapie 

realizacji inwestycji pracownikom budowlanym zapewnione zostanie zaplecze socjalne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W zakresie technologii wznoszenia budynków zaplanowano w 

znacznej mierze zastosowanie gotowych prefabrykatów, co znacznie przyczyni się do ograniczenia zakresu 

prac budowlanych bezpośrednio na terenie zakładu. Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych teren 

budowy zostanie uporządkowany. Obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów powstałych w 

wyniku prac budowlanych ciążył będzie na podmiocie świadczącym usługę w zakresie robót budowlanych.  

 Na etapie eksploatacji zakład będzie źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu, 

związanych z pracą instalacji i urządzeń oraz ruchem pojazdów, w tym środków transportu 

wewnątrzzakładowego. Spółka w ramach prowadzonej działalności będzie również wytwórcą odpadów, 

głównie klasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych będzie się 

odbywało z istniejącej sieci, na podstawie umowy z zarządzającym tą siecią. Pracownicy zakładu korzystać 

będą z istniejącego zaplecza sanitarnego. Ścieki bytowe z terenu całego zakładu odprowadzane są do 

szczelnego, bezodpływowego zbiornika podziemnego. Zbiornik ten jest systematycznie opróżniany przez 

specjalistyczny podmiot zewnętrzny. Wody opadowe lub roztopowe z placu posadowienia zbiorników 

magazynowych i placu magazynowania sadzy, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych 

odprowadzane będą do ziemi poprzez studnie chłonną. Wody odciekowe z placu magazynowania wsadu – 

odpadów przeznaczonych do przetwarzania, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych 

kierowane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika retencyjno-odparowującego. W przypadku 

konieczności zbiornik będzie opróżniany przez specjalistyczne podmioty, a zgromadzone w nim ścieki 

przekazane będą do zagospodarowania na oczyszczalnię ścieków. Opady atmosferyczne z połaci dachowych i 

powierzchni biologicznie czynnej odprowadzane będą powierzchniowo na teren działki Inwestora.   

 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie odpadów związanych z 

eksploatacją instalacji, utrzymaniem środków transportu w sprawności oraz bieżącą działalnością Spółki. 

Wytworzone odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenia właściwych 

organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami lub wpis do właściwego 

rejestru. Odpady komunalne wytwarzane przez pracowników obiektu, zbierane będą zgodnie z 

obowiązującym na terenie gminy regulaminem utrzymania czystości i porządku, a następnie przekazywane 

będą podmiotowi odbierającemu odpady komunalne z terenu gminy. 

 W przypadku konieczności zakończenia działalności obiektu Inwestor będzie dążył do sprzedaży lub 

wydzierżawienia nieruchomości wraz z obiektami budowlanymi. W związku z tym likwidacja przedsięwzięcia 

nie będzie wiązała z pracami rozbiórkowymi. W przypadku rozbiórek teren inwestycji zostanie 

uporządkowany, prace zlecone zostaną firmom zewnętrznym. Obowiązek prawidłowego zagospodarowania 

odpadów na tym etapie ciążył będzie na podmiocie świadczącym usługę. W gestii Inwestora będzie nadzór 

nad prawidłowym przebiegiem powyższych działań.  

 Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

(aPGW), który został zatwierdzony przez Radę Ministrów i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) teren przedmiotowej inwestycji położony jest w 

granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) 
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Kaczawa od Czarnej Wody do Odry o kodzie PLRW600020138999, która oceniona została jako naturalna o 

złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; możliwość 

migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Kaczawa w obrębie JCWP oraz dobry stan 

chemiczny. Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 94 o kodzie 

PLGW600094, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym. JCWPd 

została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny; 

mniej rygorystyczny cel dla parametru Ni (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) i dobry stan 

ilościowy. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. 

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody.  

 Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość zakładu od granic 

Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ 

planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki realizacji,  

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz właściwa 

organizacja prac, a także przestrzeganie nałożonych warunków realizacji, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego – można zatem stwierdzić, iż planowana 

inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 77 ust. 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, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.  
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