
STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00
uł. Poznańska 129/133 fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 12 łipca 2021 r.
OŚ.6222.4.2020.KK

DEC YZJA

Na podstawie art. 104 *1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2b i 3, art. 201
ust. 1, art. 202, art. 211, art. 220 ust. 1, art. 224, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. za), rozporządzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako calości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września
2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania
paliw oraz urządzeń spalania łub wspólspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860),
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845), rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2010 r. poz. 87), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10), rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r.
poz. 112), 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 tyzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138) po rozpatrzeniu wniosku Mars Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w m. Kożuszki-Parcel o wydanie pozwolenia zintegrowanego dła instalacji w Passie
przy uł. Stefana Batorego 21

ORZEKAM

Udzielić Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kożuszki-Parcel (NIP:7822441254,
REGON:141492057) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instałacji do produkcji mokrej
karmy dła zwierząt o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 161 ton (masa netto
wyrobów gotowych) w Passie przy uł. Stefana Batorego 21 i określić:

I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności
Przedmiotem pozwołenia jest instałacja do produkcji mokrej karmy w saszetkach o zdołności
produkcyjnej 161 ton wyrobów gotowych na dobę (masa netto wyrobów gotowych) i 38 000 ton
wyrobów gotowych na rok (masa netto wyrobów gotowych). Przedniiotowa instałacja należy
do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości, tj. instalacji do obróbki i przetwórstwa,
poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności
produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 75 ton (masa netto wyrobów gotowych), o zawartości
materiału pochodzenia zwierzęcego w procentach wagowych, w wyrobie gotowym nie mniej
niż 10%. Do produkcji mokrej karmy wykorzystywane są:
1. Mrożone mięso: mięso ryb, wołowina, mięso drobiowe, wieprzowina, baranina, mięso

królików, dziczyzna;
2. Sypkie surowce pochodzenia roślinnego: gluten, mąka, otręby;
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3. Woda; .

4. Dodatki sypkie (pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) — np. witaminy, minerały,
hemoglobina, B-karoten, suszone lub mrożone warzywa;

5. Dodatki ciekłe (pochodzenia roślinnego): karmel, olej roślinny, dodatek antyspieniający
(mieszanina estrów).

Główne etapy procesu technologicznego:
I. Przyjęcie surowców i przygotowanie surowców;
2. Przygotowanie receptur w mikserach;
3. Emulsyfikacja, formowanie pasków, obróbka termiczna, kondycjonowanie, cięcie;
4. Przygotowanie sosu/zalewy; . .

5. Napełnianie saszetek, sterylizacja produktu, schładzanie produktu, usuwanię wody
z powierzchni saszetek;

6. Etykietowanie i pakowanie produktu.

Przyjęcie i przygotowanie surowców
Mrożone surowce (tafle mrożonego mięsa) dostarczane są kołowymi środkami transportu
do Stret5” przygotowania mięsa (pomieszczenie 0.01), gdzie znajdują się rozdrabniacz
mrożonego mięsa, zestawy zbiorników buforowych oraz miksery. Strefa przygotowania mięsa
jest chłodzona. Mrożone surowce są wykorzystywane na bieżąco do celów produkcyjnych.
Mrożone surowce (w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości produkcji) mogą
być krótkotrwale przechowywane w Strefie przygotowania lub w Mroźni (pomieszczenie 0.02).
Mrożone mięso w taflach układane jest w stosy na paletach, które są transportowane
podajnikiem do urządzenia do podawania tafli mrożonego mięsa wyposażonym w detektor
metalu. Następnie mięso jest kierowane do rozdrabniacza mrożonego mięsa, gdzie w pierwszym
etapie tafle są łamane, a w drugim następuje mielenie mięsa. Systemem transportu
pneumatycznego rozdrobnione, zamrożone mięso kierowane jest do dwóch niezależnych
zestawów zbiorników buforujących (docelowo 20 szt. zbiorników) wyposażonych w mieszadła
zabezpieczające rozdrobnione mięso przed zlepieniem oraz przenośnik ślimakowy wybierająco
dozujący. Za pomocą przenośników taśmowych odważone ilości mięsa odbierane
są ze zbiorników buforuj ących i kierowane poprzez system transportu pneumatycznego
do mikserów.

Mąka i gluten są dostarczane w cysternach. Rozładunek cystern odbywa się transportem
pneumatycznym do silosu o pojemności 50 m3, (docelowo do dwóch silosów o pojemności
50 m3 każdy). Odpowietrzenia silosów są zakończone filtrami tkaninowymi o skuteczności
powyżej 99,5%, gwarantującymi stężenie pyłu poniżej 10 mg/m3 w wypychanym powietrzu.
Pod silosem znajduje się system dozująco-odważający. Po odważeniu zadanej ilości surowiec
jest przekazywany poprzez system transportu pneumatycznego (podciśnieniowo) do mikserów.

Dodatki sypkie dostarczane są kołowymi środkami transportu w big-bagach lub opakowaniach
do 25 kg do Magazynu suchego (pomieszczenie 0.35). Big-bagi umieszczane są na stacjach
rozładowczych big-bagów. Przewiduje się zrealizowanie maksymalnie do 20 szt. stacji
rozładowczych big-bagów. Po umieszczeniu w stacji rozładowczej następuje uszczelnienie
połączenia oraz otwarcie opakowania. Poprzez hermetyczny system odważająco-dozujący
(dla kilku stacji rozładowczych) surowce są odważane, a następnie transportowane
pneumatycznie (podciśnieniowo) do mikserów lub stacji przygotowania sosów/zalew i roztworu
hemoglobiny. Rozładowywanie opakowań do 25 kg odbywa się poprzez dwa systemy
rozładowczo-odważające: system półautomatyczny (zasypywanie zbiornika buforowego ręczne
i automatyczne dozowanie i odważanie) i system ręczny (zasypywanie, dozowanie i odważanie
ręczne). Dalszy transport surowców sypkicĘ odbywa się pneumatycznie. Układ przygotowania
surowców sypkich z opakowań do 25 kg wyposażony jest w centralny układ aspiracyjny
wyposażony w centralną jednostkę filtrującą. Wyrzut powietrza z tego układu następuje
do wewnątrz Magazynu suchego.
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Do utrzymania czystości w obszarze przygotowania proszków będzie wykorzystany system
odkurzacza centralnego z wyrzutem powietrza wewnątrz obiektu.

Surowce ciekłe dostarczane są transportem kołowym w zbiornikach. Zbiorniki z karmelem
są podłączane do zbiorników dozujących znajdujących się nad mieszalnikami sosów/zalewy,
a zbiorniki z olej em do zbiorników dozujących znaj dujących się nad mikserami. Antyspieniacz
z karnistrów przelewany jest do zbiornika dozującego i później jest dozowany pompką do stacji
urabiania hemoglobiny.

Przygotowanie receptur w mikserach
Przygotowanie do 4 receptur następuje w dwóch mikserach, znaj dujących się w Strefie
przygotowania mięsa.

Przygotowanie sosu/zalewy oraz roztworu hemoglobiny
Przygotowanie sosu/zalewy polega na zmieszaniu przewidzianych recepturą składników sypkich
i ciekłych z wodą w 2 zbiornikach mieszających w Strefie Dodatków (pomieszczenie 0.36).
W miejscach dozowania produktów sypkich zastosowane są miejscowe urządzenia aspiracyjne
wyposażone w filtry przeciwpyłowe klasy co najmniej (i3 z wyrzutem do wewnątrz obiektu
produkcyjnego. Przygotowany w 2 mieszarkach sos jest przepompowywany do 2 zbiorników
buforowych.
Roztwór hemoglobiny jest uzyskiwany poprzez zmieszanie wody, hemoglobiny i środka
antyspieniaj ącego w mieszalniku, skąd kierowany jest do zbiorników buforuj ących.

Emulsyfikacja, formowanie pasków, obróbka termiczna, kondycjonowanie u~otowane~o
półproduktu, cięcie
Z mikserów receptury za pomocą pomp transferowych transportowane będą do emulsyfikacji
(dalszego rozdrobnienia) na 2 nitkach jednej linii produkcyjnej w Strefie produkcyjnej
(pomieszczenie 2.03). Podczas procesu emulsyfikacji dodawany będzie barwnik (mieszanina
wody z hemoglobiną). Następnie emulsja jest formowana w paski. Kolejno następuje obróbka
termiczna na przenośniku taśmowym w tunelu parowym, kondycjonowanie (schładzanie)
ugotowanego półproduktu powietrzem. Przenośnik taśmowy, na którym następuje schładzanie
produktu, nie jest obudowany. Powietrze z obszaru kondycjonowania półproduktu
(w pomieszczeniu 2.03) odprowadzane jest poprzez złoże biofiltra. Półprodukt jest następnie
cięty.
Półprodukt z 2 nitek 1 linii produkcyjnej dostarczany jest na przenośnikach taśmowych
(taśmociągach buforujących) do urządzeń dozująco-odważających (8 naważarek) również
znajdujących się w pomieszczeniu 2.03.

Napełnianie. sterylizacja, schładzanie produktu, usuwanie wody z powierzchni saszetek.
Z urządzeń dozująco-odważających (naważarek) półprodukt oraz sos kierowany
jest do 8 napełniarek w Hali produkcji (pomieszczenie 0.14), gdzie następuje napełnienie
saszetek. Tace z napełnionymi saszetkami są układane w stosy i poprzez transportery
automatyczne trafiają do sterylizatorów parowo-powietrznych (retorów). Obróbka termiczna
prowadzona jest w zanikniętych urządzeniach ciśnieniowych przy użyciu pary. W urządzeniach
tych Po sterylizacji prowadzone jest schładzanie produktu przy użyciu wody powstałej głównie
ze skroplonej pary wodnej. Usunięta woda z zewnętrznej powierzchni saszetek
jest odprowadzana do kanalizacji ścieków przemysłowych. Następnie produkt jest manualnie
transportowany do urządzeń rozładowujących saszetki. Saszetki układane są na przenośniku
modułowo-taśmowym i kierowane na 2 nitki pakowania wyrobu gotowego. Przed pakowaniem
następuje jeszcze dodatkowe osuszenie (poprzez nadmuch powietrza).

Pakowanie
Na stołach pakujących saszetki pakowane są do kartonów. Następnie określona liczba kartonów
jest owijana folią. W końcowej fazie produkt jest manualnie układany na drewnianych paletach.
Docelowo ręczna paletyzacja zastąpiona zostanie automatycznym paletyzerem.
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Infrastruktura towarzysząca

Stacja mycia CIP
Stacja mycia CIP składa się ze zbiornika wody do płukania wstępnego, zbiornika roztworu
myjącego i dezynfekującego (roztworu ługu sodowego), zbiornika wody do piukania
końcowego, pomp, zaworów i rurociągów. Stacja mycia jest wykorzystywana do mycia systemu
transportu pneumatycznego mięsa mrożonego (od rozdrabniacza do mikserów), mikserów,
systemu transportu półproduktu z miksera do emulsyfikatora, stacji przygotowania hemoglobiny
wraz rurociągiem i zbiornikami buforującymi, stacji przygotowania sosów/zalew
wraz z rurociągiem i zbiornikami buforuj ącymi. Mycie odbywa się w trybie zamkniętym.
Do mycia wstępnego wykorzystywana jest woda z piukania końcowego. Przed wprowądzeniem
do kanalizacji zakładu roztwór środka myjącego jest schładzany do temperatury otoczenia oraz
neutralizowany roztworem kwasu azotowego lub fosforowego.

Biofiltry
Zastosowano 2 biofiltry. Jeden biofiltr o wydajności 33 000 m3/h oczyszcza z substancji
zapachowych powietrze z obszaru kondycjonowania półproduktu w pomieszczeniu 2.03.
Drugi biofiltr o wydajności 7 000 m3/h oczyszcza powietrze z podczyszczalni ścieków.

Instalacja chłodnicza
Zastosowano układ kaskadowy składający się z układu amoniakalnego i CO~. Układ
amoniakalny schładza strefę przygotowania mięsa, przedsionek produkcyjny, pomieszczenie
odpadów i strefę dostaw do temperatury ±5°C. Ponadto odbiera ciepło z układu mroźniczego
opartego na C02, schładzaj4cego mroźnię do -18°C. Do przenoszenia energii wykorzystywany
jest wodny roztwór glikolu propylenowego oraz woda. Amoniak, C02 oraz roztwór glikolu
propylenowego znajdują się w układach zamkniętych wyposażonych w czujniki szczelności.
Woda oddaje ciepło w wieżach wyparnych.
Zastosowano 2 agregaty sprężarkowe amoniakalne o mocy chłodniczej 396 kW każdy.
Zawartość amoniaku w każdym z nich nie przekracza 25 kg.

Układ sprężonego powietrza
W skład układu sprężonego powietrza wchodzą 2 sprężarki bezolejowe współpracujące
z układem odzysku ciepła.

Układ próżni
Do wytwarzania podciśnienia do przenoszenia i operowania saszetkami zastosowano centralny
system z zespołem pomp próżniowych bezolejowych. Zainstalowane są 2 zespoły pomp
oraz pompa rezerwowa (łącznie 7 pomp próżniowych).

Stacja uzdatniania wody
Układ uzdatniania wody składa się z dwóch elementów:
1. Stacji Zmiękczania Wody — służącej do usuwania twardości wody związanej

z obecnością jonów wapnia i magnezu. Zmiękczanie wody odbywa się na trzech kolumnach
wypełnionych złożem jonowymiennym, a proces polega na zastępowaniu jonów wapnia
i magnezu zawartych w wodzie na jony sodu. Złoża poddawane są systematycznej regeneracji.
Proces regeneracji polega na powtórnym nasyceniu żywicy jonowymiennej jonami sodu
pochodzącymi z solanki. Jony wapnia i magnezu są wypłukiwane ze złoża strumieniem wody
w trakcie regeneracji. Woda ta, nazwana wodą szarą jest używana do spłukiwania toalet i dalej
trafia do kanalizacji przemysłowej.

2. Stacji Odwróconej Osmozy.. służącej do przygotowania wody zdemineralizowanej zasilającej
wytwornice pary (kotły parowe). Stacja Qdwróconej Osmozy wytwarza czystą
zdemineralizowaną wodę w procesie filtracji wstępnej i końcowej na membranach
oddzielających wodę zdemineralizowaną od wody o zwiększonej zawartości jonów soli.
Około 20% pojemności wytworzonej wody zdemineralizowanej stanowi woda szara.
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Podczyszczalnia ścieków przemysłowych
Wyposażenie podczyszczalni ścieków: sito bębnowe (redukcja grubej zawiesiny), zbiornik
buforowy z system napowietrzania (mieszanie i napowietrzanie ścieków), flokulator
(wytworzenie flokułów), flotator (usuwanie flokułów- osadów), zbiornik na osad z mieszadłem,
wirówka osadu. Maksymalna wydajność podczyszczalni ścieków: 190 m3/dobę, 91 250 m3/rok.

Ponadto na potrzeby instalacji do produkcji mokrej karmy dla zwierząt pracują następujące
instalacje energetycznego spalania paliw:
- 2 kotły parowe o nominalnej mocy cieplnej 5 144 kW każdy opalane gazem ziemny;
- 2 pompy do celów zasilania instalacji ppoż. o nominalnej mocy cieplnej 262 kW każda

napędzane silnikiem diesla zasilanym olejem napędowym;
- agregat prądotwórczy o nominalnej mocy cieplnej 73 kW napędzany olej em napędowym.

II. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji,
warunki dotyczące emisji

11.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

II.!.!. Źródła powstawania, „niejsctz wprowadzania gazów ipyiów do powietrza, charakterystyka
miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz dopuszczalna emisję w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji dla źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów
i pyłów do powietrza

Źródło emisji Miejsca wprowadzania gazów Emisja
i miejsce wprowadzania lub pyłów owietrza Rodzaj gazów dopuszczalna

gazów lub pyłów h [ml d IF” wylot lub pyłów
do powietrza [kg/h]

Silos nr 1 Pył ogółem, w tym 0,0090,35 .

o pojemności 50 m3 13,9 m poziomy Pył zawieszony PM1O -

i emitor E-3 Pył zawieszony PM2,5 0,008
Silos nr 2 0,35 Pył ogółem, w tym 0,009

o pojemności 50 m3 13,9 m poziomy Pył zawieszony PMIO -

i emitor E-4 Pył zawieszony PM2,5 0,008

Podczyszczalnia ścieków Siarkowodór 0,002
i biofiltr otwarty 1,9 60 m2 (powierzchnia Amoniak -złoza) Pozostałe odory -

Urządzenia w obszarze
kondycjonowania 288 (powierzchnia Odory -

półproduktu 1,9 m2 złoża)
(w pomieszczeniu 2.03)

i biofiltr otwarty

111.2. Dopuszczalną do wprowadzania do powietrza ilość gazów i pyłów

Rodzaj gazów lub pyłów Emisja dopuszczalna[Mg/rok]
Pył ogółem, w tym 0,00 19

Pył zawieszony PMI O -

Pył zawieszony PM2,5 0,00 18
Siarkowodór 0,0 170

Amoniak -

Odory -

d- Średnica, F . po”vierzchnia
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11.1.3. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania emisji gazów lub pyłów
do powietrza

1. instalacja zaprojektowana wyłącznie do produkcji mokrej karmy;
2. odpowietrzenia silosów wyposażone w filtry o skuteczności powyżej 99,5%,

gwarantujące stężenie pyłu poniżej 10 mg/m3 w wypychanym powietrzu;
3. transport pneumatyczny surowców sypkich (podciśnieniowo);
4. wyposażenie układu przygotowania surowców sypkich z opakowań do 25 kg w centralny

układ aspiracyjny z centralną jednostkę filtrującą oraz wyrzutem do wewnątrz Magazynu
suchego;

5. wyposaŻenie miejsc dozowania produktów sypkich w procesie przygotowania
sosu/zalewy w urządzenia aspiracyjne wyposażone w filtry przeciwpyłowe klasy
co najmniej 03 z wyrzutem do wewnątrz obiektu produkcyjnego;

6. warunki chłodnicze w Strefie przygotowania mięsa; .

7. transport surowców mięsnych rurociągami;
8. odprowadzanie powietrza z obszaru kondycjonowania półproduktu w pomieszczeniu 2.03

poprzez biofiltr;
9. odprowadzanie powietrza z podczyszczalni ścieków poprzez biofiltr.

11.2. Gospodarka odpadami

112.1. Źródła powstawania odpadów

Kod odpadu

13 0205*
15 02 02*
15 0203
1602 13*
160214
170407

Procesy będące źródłem wytwarzania odpadów oraz miejsca
wytwarzania

Proces produkcji mokrej karmy dla zwierząt
Kontrola procesu i jakości produktu
Miejsce wytwarzania: budynek produkcyjny BOl (waga kontrolna, skaner
rentgenowski, kratki podłogowe)

Przygotowywanie surowców sypkich
Miejsce wytwarzania; rej on przygotowywania surowców sypkich

020203

0203 99

Drukowanie etykiet 08 03 99
Miejsce wytwarzania: rej on napełniania i pakowania

Rozładunek, magazynowanie surowców i materiałów oraz magazynowanie 15 01 01
i załadunek produktów 15 01 03
Miejsce wytwarzania: rej on dostawy surowców, rej on paletyzacji, rej on 15 Ol 04
załadunku wyrobu gótowego, pomieszczenia tecbiuiczne (warsztatowe) 15 01 05
Rozładunek, magazynowanie surowców i materiałów, napełnianie
ipakowanie 150102
Miejsce wytwarzania: rej on dostawy surowców, rej on napełniania, rej on
pakowania, pomieszczenia techniczne (warsztatowe)

Serwis maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji do produkcji
mokrej karmy oraz instalacji pomocniczych
Miejsce wytwarzania: hala produkcyjna, pomieszczenie warsztatowe

Proces podczyszczania ścieków

Miejsce wytwarzania: podczyszczalnia ścieków

Miejsce wytwarzania: podczyszczalnia ścieków

190801

020204
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112.2. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem
ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Kod Rodzaj odpadu Podstawowy skład chemiczny i wiaściwości
odpadu

Odpady pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego
bez saszetek -gotowy produkt (karma) oraz surowce

Surowce i produkty do produkcji karmy
02 02 03 nienadające się do Skład chemiczny: woda, białka, tłuszcze,węglowodany, celuloza, białka roślinne, witaminy,

spożycia i przetwórstwa błonnik, substancje mineralne, hemoglobina

~ odpad inny niż niebezpieczny, palny,
odpad w postaci półpłynnej (pulpa)

~ Odpady pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego —

surowce sypkie (mąka, gluten, otręby) oraz dodatki

Inne niewymienione sypkie
02 02 99 odpady Skład chemiczny: białko, błonnik, węglowodany,

tłuszcze, substancje mineralne, hemoglobina
odpad inny niż niebezpieczny, palny,

~ odpad w postaci stałej
Odpady pustych opakowań po tuszach

08 03 99 Inne niewymienione Skład chemiczny: tworzywa sztuczne (PB, PP, PCV),odpady pozostałości tuszuodpad inny niż niebezpieczny, palny,
odpad w postaci stałej

Mineralne oleje
silnikowe, Zużyte oleje pochodzące z wymiany z maszyn
przekładniowe i urządzeń

13 02 05* i smarowe Skład chemiczny: aromatyczne, policyklicznei heterocykliczne związki organiczne oraz dodatki
niezawierające uszlachetniające
związków odpad niebezpieczny, palny, odpad w postaci ciekłej
chlorowcoorganicznych

Kartony

15 01 01 Opakowania z papieru i Skład chemiczny: celuloza, hemiceluloza, ligninatektury odpad inny niż niebezpieczny, palny,
. odpad w postaci stałej

Butelki, puszki, folia

15 01 02 Opakowania z tworzyw Skład chemiczny: PB, PET, PP, PCVsztucznych odpad inny niż niebezpieczny, palny,
odpad w postaci stałej
Palety

15 01 03 Opakowania z drewna Skład chemiczny: celuloza, hemiceluloza, ligninaodpad inny niż niebezpieczny, palny,
odpad w postaci stałej
Puszki, pojemniki

15 01 04 Opakowania z metali Skład chemiczny: stal, aluminium, miedźodpad inny niż niebezpieczny, niepalny,
odpad w postaci stałej
Saszetki, folia — tworzywa sztuczne

15 01 05 Opakowania Skład chemiczny: PP, OPP, PE, PCV, PET, metalewielomateriałowe (aluminium, stal)odpad inny niż niebezpieczny, palny, odpad w postaci
stałej
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Sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry Czyściwo, ubrania ochronne - tkaniny bawełniane
olejowe nieujęte lub syntetyczne, materiały filtracyjne papierowe
w innych grupach), zanieczyszczone różnymi związkami organicznymi
tkaniny do wycierania i nieorganicznymi

15 0202* (np. szmaty, ścierki) Skład chemiczny: PP, OPP, PB, PCV, PET, celuloza,
i ubrania ochronne stal, aluminium, związki organiczne (głównie
~~njeczyszczol1e węglowodory, alkohole), związki nieorganiczne
substancjami (np. chlorki, wodorotlenki)
~jebezpiecznymi odpad niebezpieczny, palny, odpad w postaci stałej
(n .PCB)
Sorbenty, materiały Czyściwo, ubrania ochronne .. tkaniny i włókna
filtracyjne, tkaniny do bawełniane lub syntetyczne, materiały filtracyjne „

15 0203 wycierania (np. szmaty, Skład chemiczny: PP, OPP, PB, PCV, PET, celuloza,.scierki) 1 ubrania stal, aluminium,
ochronne inne niż odpad inny niż niebezpieczny, palny,
wymienione w 15 02 02 odpad w postaci stałej
Zużyte urządzenia . . „ „ . .. .

. . Zuzyte zrodła swiatła i inne urządzenia
. . Skład chemiczny: szkło (kwarc), metal (stal,

zawieraJące .

16 02 13 * niebezpieczne elementy . . „
. .. . . aluminiUm), rtęc, węglowodory

9d~~ odpad niebezpieczny, palny, odpad w postaci stałej
Zużyte urządzenia

„ Zużyte urządzenia inne Skład chemiczny: stal, aluminium, miedź, tworzywa
16 02 14 niż wymienione sztuczne (PB, PP. PCV, PET)

w 16 02 09 do 16 02 13 odpad inny niż niebezpiec~nY~ niepalny,od ad w ostaci stałe”
. Odpady z remontów i konserwacji

17 04 07 ~ieszaniny metali Skład chemiczny: żelazo, stal, aluminium, mosiądz,odpad inny niz niebezpieczny, niepalny,
od ad w ostaci stałe”
Odpad głównie w postaci mięsnych kawałków .

19 08 01 Skratki Skład chemiczny: woda, białko, węglowodany, tłuszczeodpad inny niz niebezpieczny, niepalny,
od ad w ostaci stałe”
Osad ściekowy o zawartości suchej masy 20-25%
Skład chemiczny: woda, białko, tłuszcze, celuloza,

02 02 04 Osady z zakładowych węglowodany, witaminy, barwniki, śladowe ilościoczyszczalni ścieków środków do czyszczenia linii.
odpad inny niż niebezpieczny, niepalny,
od ad w ostaci stałe”

112.3 Ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wyhvarzaflia w ciągu roku

Kod . Ilość
od adu Rodzaj odpadu

02 02 03 Surowce i rodukty nienada”ące się do s ożycia i
02 02 99 Inne niewyrnienione od ady
08 03 99 Inne niewymienione od ady

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smaroweniezawiera ące zwi zków chlorowcoor anicznych
150101 0 akowaniaz a ieruitektui”Y .

15 01 02 O akowania z tworzyw sztuczn ch
15 01 03 0 akowania z drewna
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15 01 04 Opakowania z metali 5

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 100
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)

15 02 02* ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15
(np. PCB)

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
15 0203 ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
1602 13* niżwymienionewl60209do 160212 0,4

1602 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 1602 13

17 04 07 Mieszaniny metali

190801 Skratki 50

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 250
2 Mięsne pozostałości będą kwalifikowane jako odpady o kodzie 020203 w przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania

prawne lub dostępność podmiotów odbierających nie będą mogly być przekazane jako produkt uboczny pochodzenia
zwierzęcego.

112.4 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
i ich )-zegatywnego oddziaływania na środowisko .

1. odważanie surowców na dokładnych ńrządzeniach w ilościach niezbędnych do produkcji;
2. zastosowanie transportu pneumatycznego surowców sypkich;
3. transport surowców i półproduktów głównie rurociągami;
4. wyposażenie wszystkich taśmociągów transportujących surowce i półprodukty, z których

może nastąpić wypadnięcie, w osłony zapobiegające wypadnięciu surowców
lub półproduktów;

5. zastosowanie systemu pigowania rur;
6. wyposażenie linii produkcyjnej w detektory metali, których zadaniem jest odrzucenie małej

ilości surowca, a tym samym uniknięcie awarii urządzeń oraz powstania dużej ilości
odpadów;

7. kontrola procesu dostaw w celu wyeliminowania przyjęcia surowców nieodpowiedniej
jakości;

8. maksymalizacja wykorzystania mięsnych. pozostałości poprzez przekazywanie
ich do wykorzystania jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego podmiotom
zewnętrznym;

9. szkolenia pracowników;
10. okresowe audyty mające na celu poprawienie efektywności pracy poszczególnych obszarów

produkcji;
11. w miarę możliwości zamawianie produktów w opakowaniach zwrotnych;
12. wdrożenie procedur start i stop maszyn pakujących oraz ich ustawień minimalizujących

straty opakowań;
13. zamawianie opakowań wg monitorowanego na bieżąco planu produkcyjnego;
14. stosowanie ubrań ochronnych wielokrotnego użytku;
15. selektywne magazynowanie odpadów w warunkach ograniczających ich negatywne

oddziaływanie na środowisko;
16. przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku.
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Surowce i produkty nienadające
się do spożycia i przetwórstwa

lime niewymienione odpady

Inne niewymienione odpady

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru
i tektury
Opakowania z tworzyw

_________ sztucznych
_________ Opakowania z_drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

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)
Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione
w 150202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09
do 1602 12 _____________

Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09

_______ do 1602 13

Miejsce i sposób magazynowanie

Stalowy kontener typu KP?
w budynku produkcyjnym
w pomieszczeniu 0.05.2. Komora odpadów
Pojemnik z PEHD opoj. 120 dm3
w budynku produkcyjnym
w pomieszczeniu 0.35 Magazyn suchy
Pojemnik z PEHD o poj. 120 dm3
w budynku produkcyjnym
w rejonie pakowania i napełniania
w pomieszczeniu 0.14 Hala produkcji
Szczelny zamykany pojemnik lub beczka
opoj. od 1 do 200 1 na wannach ociekowych
w wolnostojącym kontenerze po wschodniej
stronie budynku produkcyjnego
Stalowy kontener typu KP7 przy wschodniej
ścianie budynku produkcyjnego
Stalowy kontener typu KP7 przy wschodniej
ścianie budynku produkcyjnego
Luzem pod wiatą
Pojemnik opoj. 120 dm3
w budynku produkcyjnym
w pomieszczeniu 0.19 Magazyn warsztatu
Stalowy kontener typu KP7
w budynku produkcyjnym
w pomieszczeniu 0.05.2. Komora odpadów

Pojemnik z PERD opoj. 120 dm3
przy wschodniej ścianie budynku
produkcyjnego

Pojemnik opoj. 1,1 m3 przy wschodniej
ścianie budynku produkcyjnego

Pojemnik opoj. 60 dm3
w budynku produkcyjnym
w pomieszczeniu 0.19 Magazyn warsztatu

Pojemnik opoj. 120 dm3
w budynku produkcyjnym
w pomieszczeniu 0.19 Magazyn warsztatu
Stalowy kontener typu KP? przy północnej
ścianie budynku produkcyjnego
Pojemnik opoj. 0,24 m3
w budynku oczyszczalni ścieków
Stalowy kontener o poj. 5 m3
w budynku oczyszczalni ścieków

112.5 Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych „odpadów oraz sposób dalszego
gospodarowania odpadami

„ Kod .Rodzaj odpadu __________________________________
odpadu

020203

020299

080399

13 02 05 *

15 01 02

1501 03

15 0202*

150203

1602 13*

1602 14

~jj~4 e”?” Mieszaniny metali

Skratki190801

020204
Osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków
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Sposób dalszego zagospodarowania odpadami: przekazywanie wszystkich rodzajów odpadów
do przetwarzania podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady przekazywane do przetwarzania poprzez odzysk,
w tym recykling. Przekazanie odpadów do unieszkodliwienia (z wyłączeniem składowania)
tylko w sytuacjachwyjątkowych.

112.6. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego

Warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w punkcie 6 oraz na załącznikach graficznych
„Operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu MARS
POLSKA sp. z o.o.” uzgodnionego postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z dnia 8 marca 2021 roku
znak: PZ.5560.7.2021.

11.3. Emisja halasu do środowiska

11.3.1 Wielkość emisji hałasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem

Określa się dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska z zakładu;
a. LAcąD = 55 dB dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200)
b. LAcąN = 45 dB dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600)
dla zlokalizowanych najbliżej zakładu terenów podlegających ochronie akustycznej, tj. terenów
zabudowy zagrodowej zlokalizowanych na zachód od zakładu (obręb Górna Wieś).

113.2. Źródła hałasu emitowanego do środowiska oraz rozkład czasu ich pracy

Źródła hałasu Czas pracy
~ w ciągu doby [hi

Pora dnia Pora nocy

Budynek produkcyjny BOl
Centrale wentylacyjne: AHU.SE.1.05, AHU.SE.1.09, AHU.SE.l.1,0, 16 8
AHU.S1 .06, A}IU.E1 .06, AHU.S 1.07, AHU.S1 .08, AHU.E1 .08
Czerpnie zintegrowane: AHU.SE.1.05, AHU.SE.1.09, 16 8
AHU.SE.1.lO, AHU.S1.06, AHU.S1.08, .

Wyrzutnie powietrza: AHU.SE.1.05, AHU.SE.1.09, AHU.SE.1.10, 16 8
AHU.E1.06, AHU.E1.08, 2500x1800 (4 szt.), 500x500 (4 szt.)
Czerpnia AHU.S1.07, 2500x1800 (4 szt.), l000xSOO, 16 8
Wyrzutnia zintegrowana AHU.S 1.07 16 8
Agregaty chłodnicze: CR1.01, CR1.02, JZ.1.01.A, JZ.1.01.B,
JZ.1.01.C, JZ.l.02, 37.1.03, JZ.1.04A, JZ.1.04B, JZ.1.05, JZ.1.06, 16 8
JZ.1.08, JZ.1.10.1, 37.1.10.2
Wentylatory: EF1.01.1, EFI.01.2, EF1.02.1, EF1.05.1, EPI.08.1,
EF1.08.2, EF1.08.3, EF1.08.4, EFI.08.S, EF1.09.l, EF1.09.2, 16 8
EF1.09.3, EF1.11.1, EF1.11.2, EF1.12.2.1, EFI.12.2.2, EF1.12.6.1,
EF1.12.6.2, EF1.12.5, EF1.13.1, EF1.13.2, EF1.13.3
Chłodnie kominowe: Evapcol, Evapco2, UAT1, UAT2 16 8

Budynek biurowy B02
Centrale wentylacyjne: ARU.SE.2.0 1, AHU.SE.2.02, AHU.SE.2.04, 16 8
AHU.S.2.05, ARU.SE.2.06
Czerpnie zintegrowane: ARU.SE.2.02 16 8
Wyrzutnie powietrza:AHU.S.2.04, DN315 16 8
Czerpnie: AHU.SE.2.04, AHU.SE.2.05, ARU.SE.2.06, DN31S, 16 8
Wyrzutnie zintegrowane: ARU.SE.2.01, AHU.SE.2.02 16 8
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zerpnie: 320x320 (2 szt.
EF5.01, FF5.02
AHU SF.06.01

AHU.SF.06.01
Czerpnia zintegrowana AHU. SF.06.O I
Wentylatory: FF6.01, FF6.02

cModniczy JZ6.02
Klimatyzator typu SPLIT JZ6- 1
Biofiltr duży (biofiltr dla obszaru kondycjonowania
Wentylator biofiltr duż

113.3. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia
oraz organizacyjne sposoby zapobiegania emisji hałasu

11.4 Informacja o ilości, stanic i składzie ścieków przemysłowych

Ilość ścieków przemysłowych:
Qśr/dobc 190 m3/d
Qdop.roic 60800 m3/rok.

Maksymalna zawartość zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych:
ChZTcr — 1200 mg/dm3
BZTs —800 mg/dm3
Zawiesiny ogólne — 359 mg/dm3
Azot ogólny — 100 mg/dm3
Fosfor ogólny — 10 mg/dm3
Azot amonowy — 200 mg/dm3

Wentylatory: FF2.21, FF2.22, FF2.23, FF2.24, EF2.25, FF2.26,
FF2.01, FF2.02, FF2.03, FF2.04, FF2.05, FF2.06, FF2.07, FF2.08,
FF2.09 .

it chłodniczy SABlight SABROF
: PUZ-ZM6OVHA (2 szt.), PUZ-ZRP25OYKA (2 szt.

Portiernia - Budynek B04
Czerpnia 350x350
Centrala wentylacyjna AHU4.0 1
Wentylatory: FF4.01, FF4.02

chłodniczy JZ4.01

Biofiltr mai

przeciwdziałania emisji hałasu

1. wytłumienie urządzeń i zastosowanie obudów dźwiękochłonnych dla urządzeń
charakteryzujących się wysoką mocą akustyczną;

2. stosowanie tłumików w kanałach instalacji wentylacji;
3. stosowanie wyrzutni dachowych w wersjach z tłumikiem hałasu;
4. zastosowanie elektrycznego zasilania urządzeń pneumatycznego rozładunku surowców,

co umożliwia wyłączenie silnika samochodowego w czasie rozładunku;
5. utrzymywanie pasa zieleni izolacyjnej na nasypie ziemnym wzdłuż zachodniej granicy

zakładu;
6. zamykanie drzwi i okien w obiekcie produkcyjnym;
7. obsługa urządzeń przez doświadczony personel.
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III. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie
warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności
w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki łub parametry
charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment
rozpoczęcia wylączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji
lub energii w takich przypadkach;

Nie przewiduje się eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

IV. Rodzaj i ilość wykorzystywanej surowc”~”v i materiałów, z wyłączeniem wody
L.p. Surowce lub materiały Jednostka Maksymalna ilość

1 Surowce niięśne Mg/rok 16 009
2 Mąka, gluten, otręby Mg/rok 4 090

Dodatki sypkie i mrożone (witaminy, minerały, Mg/rok 2 060
3 warzywa, barwniki pochodzenia naturalnego

np. hemoglobina, 13 -karoten)
4 Olej roślinny, karmel Mg/rok 400
5 Opakowania kartonowe Mg/rok 8 800
6 Saszetki i opakowania foliowe Mg/rok 800
7 Palety Mg/rok 6 300

V. Ilość wykorzystywanej wody oraz sposoby ograniczania zużycia wody i ilości ścieków
Zakład nie pobiera wody z własnych ujęć. Zakład zaopatrywany jest w wodę w oparciu o umowę
cywilno-prawną w ilości do 312 m3/dobę. Roczne zużycie wody nie przekroczy 114 000 m3.
Zużycie wody na I tonę produktu nie będzie przekraczać wielkości 3 m3. Woda wykorzystywana
jest na potrzeby chłodzenia, przygotowania pary wodnej, technologiczne (woda wchodząca
w produkt), mycia technologicznego oraz socjalno-bytowe pracowników.
Sposoby ograniczania zużycia wody i ilości ścieków:
I. optymalizacja przepływu wody poprzez użycie zaworów przepływowych i termostatycznych

w celu automatycznego regulowania przepływu wody oraz stały monitoring jej zużycia
w procesie produkcyjnym;

2. zaprojektowanie urządzeń i stref produkcyjnych w sposób ułatwiający czyszczenie
(np. gładkie powierzchnie), wyposażenie spustów kanalizacyjnych w kratki zatrzymujące
większe odpady stałe;

3. wykorzystywanie wody szarej z procesu uzdatniania wody na cele spłukiwania toalet;
4. wykorzystywanie do mycia części instalacji stacji mycia CIP w obiegu zanikniętym,

wykorzystywanie w niej do płukania wstępnego popłuczyn z pIukania końcowego;
5. mycie części instalacji z lokalnych punktów mycia wyposażonych w lance wyposażone

w wysokociśnieniowe dysze zasilane przez centralny system podawania ciepłej wody
i środków czystości;

6. optymalizacja ilości i lokalizacji dysz wodnych i węży do mycia obiektów; .

7. system opróżniania rur pomiędzy mikserami a zbiornikami emulsji poprzez pigowanie;
8. czyszczenie jak naj szybciej po użyciu sprzętu;
9. stosowanie samojezdnych maszyn czyszczących do mycia podłóg.

VI. Wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej
Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do zużycia energii (średnia
roczna): do 0,81 MWh/t produktów netto.
Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego przepływu
zrzutów ścieków (średnia roczna): do 2,4 m3/t produktów netto.
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VII. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.
Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu osiągnięcia
wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości: - .

1. System Zarządzania Srodowiskowego ISO 14001 spełniający wymagania konkluzji BAT;
2. eksploatacja instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną,

w szczególności bieżąca kontrola, serwis oraz okresowe kontrole i przeglądy techniczne
urządzeń;

3. stosowanie w procesie produkcji zamkniętych obiegów chłodniczych;
4. zastosowanie w instalacjach chłodzenia jako czynników chłodniczych amoniaku, dwutlenku

węgla i wody;
5. wykorzystywanie do mycia części instalacji stacji mycia CIP w obiegu zamkniętym,

wykorzystywanie w niej do płukania wstępnego popłuczyn z płukania ko.Ącowego,
optymalizacja dawkowania substancji chemicznej i wody;

6. wykorzystywanie gazu ziemnego do opalania kotłów;
7. szkolenia pracowników.

VIII. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki
mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich
systematycznego nadzorowania

Zastosowane techniki zapobiegające emisj om do środowiska gruntowo-wodnego oraz sposoby
ich nadzorowania:
1. minimalizacja ilości stosowanych substancji chemicznych używanych do czyszczenia

oraz środków dezynfekujących; „

2. dostawa materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach i transport
Po utwardzonym podłożu i wyznaczonej trasie; .

3. zastosowanie szczelnej, nieprzenikalnej posadzki przemysłowej w budynku produkcyjnym;
4. magazynowanie substancji niebezpiecznych~ w poj enmikacblkontenerach na wannach

ociekowych; .

5. agregaty sprężarkowe wyposażone w system wychwytywania amoniaku w postaci szczelnych
wanien wokół ramy sprężarek, podłoga maszynowni chłodniczej wykonana w sposób
zapobiegający wylaniu się amoniaku z pomieszczenia;

6. neutralizacja roztworu środka myjącego z CIP roztworem kwasu azotowego
lub fosforowego przed zrzutem do podczyszczalni ścieków;

7. kosze sitowe w odwodnieniach podłogowych w obiekcie produkcyjnym;
8. podczyszczanie ścieków przemysłowych (odpowiednia poj eniność zbiornika buforowego

ścieków, wyrównywanie ścieków w zbiorniku buforowym, zastosowanie sita bębnowego
do usuwania substancji stałych, flokulacja i flotacja w podczyszczalni ścieków);

9. wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu podczyszczane w separatorze;
10. bieżąca kontrola, serwis oraz okresowe kontrole i przeglądy techniczne urządzeń;
11. wdrożenie i przestrzeganie procedur postepowania z substancjami niebezpiecznymi;
2. wdrożenie i przestrzeganie procedur na wypadek wycieków substancji niebezpiecznych.

Zobowiązuje się prówadzącego instalację do systematycznego nadzorowania prawidłowości
działania stosowanych środków mających na celu zapewnienie ochrony gleby, ziemi i wód
gruntowych.

IX. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko
Nie dotyczy.
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X. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg
informowania o wystąpieniu awarii

Xl. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii:
1. wdrożenie i utrzymywanie instrukcji lub procedur mających na celu zapobieganie

występowaniu awarii oraz na wypadek wystąpienia awarii;
2. agregaty sprężarkowe amoniakalne wyposażone w zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia

Po stronie amoniakalnej. Wentylacja awaryjna w maszynowni chłodni uruchamianą przez
wykrywacz amoniaku. Maszynownia chłodnicza wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy,
system detekcji amoniaku, instalację alarmową generującą sygnały akustyczne i świetlne,
zdalny wyłącznik awaryjny. Agregaty sprężarkowe wyposażone w system wychwytywania
amoniaku w postaci szczennych wanien wokół ramy sprężarek, podłoga maszynowni
chłodniczej wykonana w sposób zapobiegający wylaniu się amoniaku z pomieszc~enia.

3. agregat prądotwórczy do zasilania wentylacji awaryjnej;
4. minimalizacja ilości stosowanych substancji chemicznych używanych do dżyszczenia

oraz środków dezynfekujących;
5. dostawa materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach i transport

Po utwardzonym podłożu i wyznaczonej trasie;
6. zastosowanie szczelnej, nieprzenikalnej posadzki przemysłowej w budynku produkcyjnym;
7. magazynowanie substancji niebezpiecznych w poj emnikachlkontenerach na wannach

ociekowych;
8. regularne przeglądy techniczne instalacji;
9. zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych wewnątrz obiektów budowlanych (instalacje

tryskaczowe, hydranty wewnętrzne), a także zastosowanie hydrantów zewnętrznych
o odpowiedniej wydajności;

10. system ostrzegania i sygnalizacji pożaru;
11. dojazd pożarowy do wszystkich obiektów zgodnie z przepisami ppoż;
12. przeprowadzanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.

X2. Wymóg informowania o wystąpieniu awarii:
W razie wystąpienia awarii, w wyniku której powstanie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska prowadzący instalację obowiązany jest do:
1. natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu Państwowej Straży

Pożarnej oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
2. niezwłocznego przekazania ww. organom informacji o okolicznościach awarii i substancjach

niebezpiecznych związanych z awarią i podjętych działaniach

XI. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii
Zastosowane tecbniki zapewniające efektywne wykorzystanie energii:
1. plan racjonalizacji zużycia energii stanowiący element Systemu Zarządzania

Srodowiskowego ISO 14001;
2. odzyskiwanie energii cieplnej ze sprężarek powietrza (zastosowanie wymienników ciepła

odbierających ciepło ze sprężarek, które następnie jest wykorzystywane do podniesienia
temperatury wody technologicznej);

3. wykorzystanie energii z procesów chłodzenia sterylizatorów na potrzeby ogrzewania
podłogowego oraz wody procesowej;

4. zastosowanie silników w klasie wydajności 1E3;
5. zastosowanie napędów o zmiennej prędkości;
6. zastosowanie energooszczędnego oświetlenia oraz systemu ręcznego i automatycznego

sterowania oświetleniem;
7. zainstalowanie central wentylacyjnych oraz wentylatorów mechanicznych wywiewnych

z możliwością dostosowania wydaj ności do zapotrzebowania;
8. ograniczanie strat ciepła poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej (wszystkie

rurociągi oraz kanały wentylacyjne na centralach grzewczo-wentylacyjnych zostały
zaizolowane termicznie);

10. system kontroli procesów monitorujący zużycie energii.
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XII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym monitorowania
wielkości emisji
1. Proces produkcji mokrej karmy dla zwierząt sterowany przez systemy komputerowe,

kontrolujące przebieg procesów, zużycie surowców i mediów. Monitoring procesu produkcji
zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Srodowiskowego ISO 14001.

2. Monitoring zużycia energii elektrycznej prowadzony zgodnie z procedurami Systemu
Zarządzania Srodowiskowego ISO 14001. Odczyty zużycia energii elektrycznej prowadzone
z częstotliwością przynajmniej raz na tydzień.

3. Monitorowanie z odpowiednią częstotliwością stanu filtrów zainstalowanych w silosach
w celu zapewnienia, że stężenie pyłu w wypychanym powietrzu będzie poniżej 10 mg/m3.
Monitorowanie wielkości rocznej emisji z silosów w oparciu o ilość załadowanego~ surowca
i wskaźnik emisji.

4. Monitoring ilości pobieranej wody przy wykorzystaniu opomiarowania zużyćia wody
pobieranej na potrzeby instalacji z częstotliwością przynajmniej raz na miesiąc.

5. System stałego monitoringu przepływu ścieków, pH i temperatury ścieków kierowanych
do podczyszczalni ścieków.

6. Monitoring przepływu ścieków z podczyszczalni ścieków oraz badanie jakości ścieków
z podczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

7. Bieżące monitorowanie pracy biofiltrów przez pracowników zakiadu zgodnie
z harmonogramem i metodyką zawartą w dokumentacji Systemu Zarządzania
Srodowiskowego ISO 14001.

8. Sprawdzenie pracy biofiltrów przez podmiot serwisuj ący w terminie do 9 miesięcy
od uruchomienia instalacji, w tym wykonanie pomiarów emisji siarkowodoru i amoniaku
z biofiltra podczyszczalni. Następnie monitoring pracy biofiltrów wykonywany przez
podmiot serwisujący z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata, łącznie z wykonaniem
pomiarów emisji siarkowodoru i amoniaku z biofiltra podczyszczalni.

9. Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku przez pierwsze dwa lata od uruchomienia
instalacji z częstotliwością przynajmniej raz na rok. Kolejne pomiary wykonywane zgodnie
z przepisami obowiązującymi dla pomiarów okresowych i z określoną w nich częstotliwością.

10. Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów.

XIII. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi wlaściwemu do wydania
pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji
pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi
w pozwoleniu

1. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do przedkładania Staroście Warszawskiemu
Zachodniemu oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w terminie do 31 marca za ubiegły rok kalendarzowy corocznej informacji obejmującej:
a. roczny bilans zużycia surowców określonych w punkcie IV oraz wielkość rocznej
produkcji netto;
b. roczne zużycie wody oraz energii (elektrycznej i cieplnej);
c. roczne wielkości emisji z silosów;
d. roczny przepływ ścieków;
e. wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej;
f. roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

2. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do przedłożenia wyników pomiarów hałasu
wykonanych w dwóch pierwszych latach od uruchomienia instalacji w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia pomiaru. Wyniki okresowych pomiarów hałasu wykonanych w kolejnych latach
należy przedkładać w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

3. Zobowiązuje się prowadzącego instal~cj ę do przedkładania wyników monitoringu biofiltrów
prowadzonego przez podmiot serwisuj ący w terminie 30 dni od jego zakończenia.
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MV. Termin, od którego jest dopuszczalna emisja
Emisja jest dopuszczalna od 1 września 2021 roku.

Niniejsze pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2020 r. Mars Polska Spółka z o.o. z siedzibą
w m. Kożuszki-Parcel wystąpiła do Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mokrej karmy dla zwierząt w Passie przy
ul. Stefana Batorego 21. Do wniosku Spólka załączyła m.in. dowód wniesienia opłaty
rejestracyjnej w wysokości 3 864 zł — zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r~ poz. 1183),
operat przeciwpożarowy, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację, zapis wniosku
w postaci elektronicznej. Pismem z dnia 3 marca 2021 r. Spółka poinformowała, że przedłoży
zmieniony, uszczegółowiony wniosek. Przy piśmie z dnia 10 marca 2021 r. spółka przedłożyła
zaktualizowany operat przeciwpożarowy sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz magistra inżyniera bezpieczeństwa pożarowego
wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie
Warszawskim Zachodnim. Aktualizację wniosku Spółka przedłożyła przy piśmie z dnia
29 kwietnia 2021 roku. Następnie spółka uzupełniła wniosek przy pismach z dnia 30 kwietnia,
31 maja, 11 czerwca oraz 22 czerwca 2021 roku.

Do wniosku nie załączono kopii programu zapobiegania awariom lub kopii raportu
o bezpieczeństwie. Z informacji zawartych we wniosku wynika bowiem, że zaldad nie zalicza
się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wyszczególnionych w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku 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).

Do wniosku nie załączono raportu początkowego, gdyż z analizy ryzyka zanieczyszczenia
gleby, ziemi lub wód gruntowych wynika, iż na terenie zakładu nie istnieje ryzyko
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi. Ryzyko takie
nie występuje z uwagi na to, że substancje chemiczne używane do czyszczenia oraz środki
dezynfekujące stosowane będą w ilościach minimalnych do zachowania reżimu, sanitarnego
i czystości w zakładzie, materiały dostarczane będą w szczelnych opakowaniach, a transport
odbywać się będzie po utwardzonym podłożu i wyznaczonej trasie. Ponadto w miejscach
wykorzystywania substancji chemicznych zastosowana jest szczelna, nieprzepuszczalna
posadzka, a magazynowanie substancji niebezpiecznych odbywać się będzie na wannach
ociekowych. .

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji,
której fhnkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie
do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Przedmiotowa instalacja do produkcji mokrej karmy dla zwierząt zalicza się do instalacji
wymienionych w pkt 6 ppkt 5c załącznika do rozporządzenia Ministra Srodowiska 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). Wobec czego przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
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Zakład produkcyjny wraz z niezbędną inf~astmkturą towarzyszącą zalicza się
do przedsięwzięć wyszczególnionych w ~3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczqco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1839), tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko. Zakład nie znajduje się na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra
Obrony Narodowej. Stosownie do art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, uwzględniając
lokalizację instalacji, organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia
zintegrowanego jest zatem Starosta Warszawski Zachodni.

W ramach prowadzonego postępowania pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r. Starosta
Warszawski Zachodni wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 4nstalacji,
obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w, zakresie
spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciw~iożarowej
oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie
przeciwpożarowym. Postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r. znak: PZ.5560.13.2021 Komendant
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdził
spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie
przeciwpożarowym.

W dniu 24 maj a 2021 r. przeprowadzono oględziny faktycznego zagospodarowania terenu
na zachód od zakładu. Oględziny zostały przeprowadzone przez pracowników
Starostwa i Urzędu Miejskiego w Błoniu. Oględziny miały na celu ustalenie, stosownie
do art. 115 i art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), do jakiego rodzaju terenu chronionego akustycznie należy teren
na zachód od zakładu, gdyż dla tego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 218 Prawa ochrony środowiska na zasadach określonych w ustawie 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 z późn. zm.) Starosta Warszawski Zachodni w celu zapewnienia możliwości
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego podał
do publicznej wiadomości — poprzez ogłoszenie w miejscu lokalizacji, w sposób zwyczaj owo
przyjęty w Gminie Błonie, na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz stronie internetowej Starostwa
Q~t~ps://bip.pwz.pl/140,wvdzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa) — informację
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Mars Polska Spółce z o.o. z siedzibą
w m. Kożuszki-Parcel pozwolenia zintegrowanego, a także o możliwości składania uwag
i wniosków w terminie 30 dni od podania do publicznej wiadomości (informacja z dnia 5 maja
2021 roku). W ww. terminie do starosty nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące
ww. postępowania. Ponadto po upływie tego terminu, do czasu wydania niniejszej decyzji także
nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Starostwo w całym okresie postępowania hinkcjonowało
bez przerw w działalności, a charakter ograniczeń nie uniemożliwiał zainteresowanym osobom
prawa do udziału w postępowaniu.

Stosownie do art. 10 ~ I ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ
poinformował stronę postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych
materiałów w przedmiotowej sprawie. Strona nie wniosła uwag we wskazanym terminie.

Po przeanalizowaniu zebranych materiałów stwierdzono, że nie zachodzą przesłanki
do odmowy wydania pozwolenia określone w art. 186 ust. I Prawa ochrony środowiska.

Z wniosku wynika, że instalacja będzie spełnia wymagania określone w konkluzjach BAT,
oraz najlepsze dostępne tecbniki wskazane w dokumentach referencyjnych. Organ dokonując
analizy, czy instalacj a spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych
dostępnych technik opierał się na następujących dokumentach:
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1. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do. przemysłu
spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE;

2. Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT)
dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego i produkcji napojów;

3. Dokument Referencyjny dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla Emisji
z magazynowania;.

4. Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w przemysłowych
systemach chłodzenia.

Spółka wskazała, że wprowadzi system zarządzania środowiskowego wg standardu ISO 14001
zawierający elementy i cechy określone w BAT 1 i BAT 2. Na podczyszczalni ścieków będzie
stale monitorowany przepływ, temperatura i pH ścieków (BAT 3) . Z uwagi na ~ininimalną
zawartość chlorków w ściekach (wynikającą z minimalnej zawartości chlorków w u~ywanych
środkach chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji) spółka nie musi monitorować
stężeń chlorków w ściekach. Scieki przemysłowe nie są odprowadzane bezpośrednio
do odbiornika wodnego, wobec czego nie ma zastosowania obowiązek monitorowania
pozostałych zanieczyszczeń określonych w BAT 4. W instalacji nie zachodzą procesy określone
w BAT 5. Zakład będzie stosował techniki zapewniające efektywne wykorzystanie energii,
ograniczając.e zużycie wody i stosowanie substancji chemicznych, a także ograniczające emisje
do wody zgodnie z BAT 6 - 8. Techniki te wskazano w pkt. V, VIII i XI niniejszej decyzji.
W układach chłodzenia wykorzystywane będą amoniak, dwutlenek węgla, woda. Stosowane
czynniki chłodnicze będą więc spełniały wymagania BAT 9. Mięsne pozostałości będą w miarę
możliwości wykorzystywane jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego przez podmioty
zewnętrzne (BAT 10). W skład zakładowej podczyszczalni ścieków wchodzi zbiornik buforowy
ścieków o pojemności 510 m3. Z wniosku wynika, że jego pojemność została dobrana
na podstawie analizy ryzyka (BAT1 1). Scieki będą podczyszczane przed ich odprowadzeniem
do kanalizacji innego podmiotu (a dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków w Błoniu)
z zastosowaniem technik wskazanych w BAT 12. Z analizy oddziaływania akustycznego
zakładu wynika, że obiekty wrażliwe nie powinny odczuć hałasu. Najbliższe tereny faktycznie
zagospodarowane podlegające ochronie akustycznej to tereny zabudowy zagrodowej
występujące na zachód od zakładu w odległości 100 m. Wobec powyższego nie analizowano
BAT 13. W otoczeniu zakładu występują głównie tereny niepodlegaj ące ochronie akustycznej.
Urządzenia mogące być źródłem hałasu zaprojektowano od strony wschodniej zakładu.
Pozostałe zastosowane techniki wskazano w pkt. VII niniejszej decyzji (BAT14). Z wniosku
wynika, że w związku z zastosowanym procesem produkcji wyłącznie mokrej karmy dla
zwierząt, magazynowaniem odpadów organicznych w pomieszczeniach, w tym odpadów
zwierzęcych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w warunkach chłodniczych
oraz odprowadzaniem powietrza z procesu kondycjonowania półproduktu w pomieszczeniu 2.03
oraz z podczyszczalni ścieków poprzez biofiltry nie przewiduje się, że obiekty wrażliwe odczują
dokuczliwość odoru. Praca biofiltrów będzie na bieżąco monitorowana przez pracowników
zakładu zgodnie z harmonogramem i metodyką zawartą w dokumentacji Systemu Zarządzania
Srodowiskowego ISO 14001. Ponadto praca biofiltrów będzie monitorowana przez podmiot
serwisujący. Z wniosku wynika, że zakład będzie dotrzymywał wskaźnikowe poziomy
efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii oraz określonego
przepływu zrzutu ścieków. W celu ograniczenia emisji pyłów do powietrza z silosów będą
zastosowane filtry workowe (tkaninowe).

Przedstawiony we wniosku opis spełnienia wymagań BAT/BREF jest jednocześnie opisem
sposobów zapobiegania lub ograniczania oddziaływania na poszczególne komponenty
środowiska oraz opisem osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całośęi, wymagania
zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego
nadzorowania, sposoby zapewnienia ćfektywnego wykorzystania energii; sposoby zapobiegania
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występowania i ograniczania skutków awarii określono w pozwoleniu, stosownie do art. 211
ust. 6 Prawa ochrony środowiska, zgodnie z wnioskiem strony.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza, źródła powstawania oraz miejsca
wprowadzania do powietrza, parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania
emisji do powietrza także określono zgodnie z wnioskiem strony. Z wniosku wynika,
że z procesu produkcyjnego będą emitowane tylko śladowe ilości odorów (w celu ograniczenia
wielkości emisji odorów zaprojektowano biofiltr). Z uwagi na brak wartości odniesienia
substancji zapachowych nie określono wielkości emisji odorów. Z silosów emitowane
będą substancje pyłowe. Z obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wynika, że emisja
pyłu zawieszonego PM2,5 nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego
w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji W powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz.845). Emisja pyłu zawieszonego PMIO
nie spowoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia uśrednionych dla godziny określonych
w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawiS~ wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. poz. 87). Wobec czego
stosownie do art. 224 ust. 3 Prawa ochrony środowiska w pozwoleniu nie określono wielkości
emisji pyłu zawieszonego PM 10. Z podczyszczalni ścieków może być emitowany siarkowodór,
amoniak oraz inne substancje odorowe. Z obliczeń rozprzestrzenia się .wynika, że emisja
siarkowodoru nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia. Emisj a
amoniaku nie spowoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia uśrednionych dla godziny,
wobec czego nie określono wielkości emisji amoniaku. Dla pozostałych odorów emitowanych
w śladowych ilościach z podczyszczalni nie zostały określone wartości odniesienia w ww.
rozporządzeniu, brak jest też rozporządzenia określającego wartości odniesienia substancji
zapachowych. Uwzględniając znaczenie sprawnego działania biofiltrów w ograniczaniu
uciążliwości odorowej w punkcie XII decyzji określono wymóg bieżącego monitorowania pracy
biofiltrów przez pracowników zakładu zgodnie z harmonogramem i metodyką zawartą
w dokumentacji Systemu Zarządzania Srodowiskowego ISO 14001 oraz wymóg okresowego
sprawdzania działania filtrów przez firmę serwisującą. Ponadto zobowiązano prowadzącego
instalację do przedkładania wyników monitoringu biofiltrów prowadzonego przez podmiot
serwisujący w terminie 30 dni od jego zakończenia staroście i MWIOS. Zródłem emisji
do powietrza na terenie przedmiotowego zakładu będzie także instalacja energetycznego spalania
paliw. Jest to instalacja pomocnicza, która stosownie do art. 152 Prawa ochrony środowiska
podlega zgłoszeniu staroście. Emisja gazów i pyłów do powietrza będzie także związana
z emisją niezorganizowaną ze środków transportu (samochodów osobowych i ciężarowych).
Z obliczeń rozprzestrzenia się zanieczyszczeń wynika, że nie powinna ona spowodować
przekroczenia dopuszczalnych poziomów lub dopuszczalnych wartości odniesienia.

Z wniosku wynika, że eksploatacja instalacji do produkcji mokrej karmy dla zwierząt będzie
źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Odpady
wytwarzane będą w procesach produkcji mokrej karmy dla zwierząt oraz podczyszczania
ścieków. Odpady zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Podstawową zasadą
gospodarki odpadami w zakładzie będzie minimalizowanie ilości powstających odpadów.
Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z odpadami nie zagraża środowisku. Sposób
i miejsca magazynowania odpadów uwzględniają właściwości wytwarzanych odpadów,
w tym stan skupienia oraz zagrożenia jakie mogą powodować. Wytworzone odpady będą
przekazywane do odzysku, w tym recyklingu podmiotom posiadającym uregulowany stan
formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami. Zakład przewiduje, że 100%
wytwarzanych odpadów będzie przekazywane do odzysku, a przekazanie do unieszkodliwienia
(poza składowaniem odpadów) może nastąpić wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Ewidencja
wytwarzanych odpadów będzie prowadzona w za pomocą indywidualnego konta w bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (zwanej BDO). W pozwoleniu,
stosownie do art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, określono rodzaje i ilości
odpadów przewidzianych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości,
sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
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i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, sposób dalszego zagospodarowania odpadów,
a także miejsca i sposób ich magazynowania.

Jak wskazano wcześniej we wniosku dokonano analizy oddziaływania akustycznego
zakładu na środowisko, uwzględniającej źródła wyszczególnione w punkcie 11.3.2 decyzji
oraz emisję niezorganizowaną hałasu ze źródeł transportu (samochody osobowe i ciężarowe).
Z analizy tej wynika, że poza terenem zakładu nie powinny być przekraczane dopuszczalne
poziomy hałasu. Dopuszczalny poziom hałasu określono zgodnie z wnioskiem strony
i rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) dla zabudowy zagrodowej
występującej na zachód od zakładu. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalne poziomy
hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy.
W celu sprawdzenia faktycznego oddziaływania akustycznego zakładu zobowiązano zakład
do wykonania pomiarów hałasu z częstotliwością przynaj mniej raz na rok w okr~śie dwóch
pierwszych lat od uruchomienia instalacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pspwadzący
przedmiotową instalację ma obowiązek przeprowadzenia pomiarów hałasu raz na dwa lata.

Z wniosku wynika, że zakład na potrzeby instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym
nie pobiera wody powierzchniowej ani podziemnej. Zaopatrzenie zakładu w wodę do celów
produkcyjnych oraz socjalno-bytowych i cele porządkowe odbywać się będzie z sieci
wodociągowej innego podmiotu w oparciu o umowę cywilno-prawną, w ilości do 312 m3/d.
Woda wykorzystywana będzie na potrzeby chłodzenia, przygotowania pary wodnej,
technologiczne (woda wchodząca w produkt), mycia technologicznego oraz socjalno-bytowe
pracowników. W celu ograniczenia zużycia wody zakład będzie stosował techniki wskazane
w punkcie V decyzji.

Na terenie zakładu powstają ścieki przemysłowe (wody zużyte w procesach produkcji,
chłodzenia, utrzymania porządku i czystości w zakładzie, mycia urządzeń technologicznych
oraz na cele socjalno-bytowe i sanitarne). Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne
na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Błonie-Pass, Strefa Przemysłowa, Leszek
Mirkowicz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzją z dnia
28 lutego 2020 roku znak: WA.ZUZ.5.421.3.307.1019.KM. Informacje zawarte w punkcie 11.4
niniejszej decyzji określono zgodnie z wnioskiem strony i ww. pozwoleniem. Wody opadowe
i roztopowe systemem kanalizacji deszczowej zakładu, poprzez separatory substancji
ropopochodnych odprowadzane są do rowu melioracyjnego RN-ł poprzez zbiornik retencyjno
odparowywalno-inflltracyj ny, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym
przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzją z dnia 31 października 2017 roku
znak: OS.6341.328.2017.AZ.

W pozwoleniu nie określono sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które
mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób
i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami
oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek,
gdyż instalacja nie wymaga raportu początkowego. W pozwoleniu nie określono sposobów
ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko, gdyż zakład nie będzie oddziaływał
transgranicznie na środowisko. Nie określono także maksymalnego dopuszczalnego czasu
utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających
od normalnych, ani warunków wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich
przypadkach, gdyż nie przewiduje się eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających
od normalnych.

Większość urządzeń ma zostać zrealizowana i uruchomiona do września 2021 r. (część
urządzeń ma być zainstalowana do stycznia 2022 roku: drugi silos, część stacji rozładowczych
big-bagów). Wobec czego w pozwoleniu jako termin, od którego jest dopuszczalna emisja
wskazano 1 września 2021 roku.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wnioskiem strony termin
obowiązywania pozwolenia określono na czas nieokreślony.
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Na podstawie art. 127 ~ 1 i 2 oraz art. 129 * I i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), od niniejszej decyzji służy prawo
wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty
j ej doręczenia.

Stosownie do art. 1 27a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu,
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią e Stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Mars Polska Sp. z o.o.

Kożuszki-Parcel 42
96-500 Sochaczew
pełnomocnik: Bartosz Ilczuk
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o wiadomości:

1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Bartycka 110 a, 00-716 Warszawa

2. Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26,93-719 Warszawa

3. Minister Klimatu i Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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sprawę prowadzi: Katarzyna Kosiacka tel 22 733 7248 e-mail: wydzialsrodowiska~pwzpl
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Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepis6w prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
Więcej informacji znajdziecie Państwo hays. biv.vwz.oI/683.ochrona-danvch.osobowvch
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Za wydanie niniejszej decyzji zgodnie z częścią III ust 40 pkt I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) wniesiono opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł.
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