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1.Wstęp. 

1.1. Podstawy prawne. 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016r poz.672 z późn. zm.). 

2 Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r poz. 353 z późn. zm.) 

3 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015r poz.139), 

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tekst jednolita Dz. U. z 2016r poz.1987), 

5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U z 2016r, poz.422), 

6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz. 469), 

7 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 290), 

8 Ustawa z dnia 27 maja 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r poz. 933 z późn. zm.) 

9 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2015r poz. 881). 

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz.71). 

11 Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014r poz.1923). 

12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r w sprawie odzysku odpadów 

poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r, poz. 796) 

13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku (Dz.U. z 2016r, poz. 93). 

14 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014r w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r, poz.1973). 

15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015r w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2016r, poz. 

1694) 

16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie 

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

17 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r Nr 16 poz. 87). 
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18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. z 2014r, poz. 1542), 

19 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r w sprawie 

minimalnych wymagań dla stacji demontaŜu oraz sposobu demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r Nr 143, poz. 1206 z późn. zm.) 

20 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne 

zagroŜenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagroŜenie 

dla środowiska (Dz. U . z 2002r Nr 96, poz. 860). 

21   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 

ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 1853.) 

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

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii 

przemysłowej (Dz. U z 2016 poz. 138). 

23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r poz. 1800) 

24 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r poz. 1169). 

 

Projektowaną inwestycję ze względu na rozmiar i zakres moŜna zaliczyć do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  raport o oddziaływaniu na 

środowisko jest  wymagany – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 42 rozporządzenia [10]. 

Na podstawie art. 74 ust.1 pkt. 1 ustawy [2] odstąpiono od sporządzenia karty informacyjnej i 

zdecydowano o konieczności sporządzenia niniejszego Raportu o oddziaływaniu inwestycji 

na środowisko, który jest jednocześnie załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

Inwestycja nie jest zaliczana do tych znacznie uciąŜliwych dla środowiska (IPPC) poniewaŜ 

Inwestor planuje przepustowość swojego zakładu na poziomie ok. 1,5 tony na dobę (jeden 

pojazd dziennie) i nie jest tym samym zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o 

którym mowa w rozporządzeniu [24]. 



Raport  o oddziaływaniu na środowisko  stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych 
Strona 7 

 

1.2 Cel  opracowania. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stanowi 

jeden z najbardziej efektywnych, a jednocześnie relatywnie mało kosztownych instrumentów 

zapobiegania powstawaniu lub - w przypadkach, kiedy nie jest to moŜliwe do osiągnięcia 

przy zastosowaniu dostępnych środków - ograniczania szkodliwych skutków w środowisku, 

związanych z realizacją potencjalnie uciąŜliwych inwestycji. 

Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko okazał się konieczny celem 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisywanej budowy stacji demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. Decyzja ta natomiast jest konieczna do decyzji – 

pozwolenia na budowę. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu przeznaczenia terenu co oznacza, 

Ŝe znajduje się poza zakresem Dyrektywy Rady UE nr 85/337/EWG z czerwca 1985r w 

sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne (Dz. Urz. L 175 z 05.07.1985r z późn. zm.). 

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzono w zakresie określonym w art. 66 ustawy 

[2].Celem raportu jest: 

− określenie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

na poszczególne elementy środowiska, zdrowie ludzi i zwierząt oraz obiekty sąsiednie,  

− określenie zasięgu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wprowadzanych do 

środowiska z  obiektu, 

− opis zastosowanych sposobów zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania 

inwestycji na środowisko, 

przy przyjętych przez Inwestora rozwiązaniach technicznych, uwzględnieniu i zastosowaniu 

Najlepszych Dostępnych Technik ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do 

posiadanych danych i informacji. 

Opracowanie obejmuje: 

� opis przedsięwzięcia i opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

� określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym równieŜ w razie 

wystąpienia nadzwyczajnego zagroŜenia oraz uzasadnienie wybranego przez 

wnioskodawcę wariantu, 

� opis potencjalnie znaczących oddziaływań  przedsięwzięcia na środowisko, 

� opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie lub 

kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, 

� propozycje monitoringu lokalnego, 

� wnioski dla Inwestora i administracji samorządowej. 
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Wyjściowymi materiałami do przeprowadzenia niniejszej oceny są następujące dane, 

publikacje i instrukcje pomocnicze: 

A. informacje od projektanta przedsięwzięcia. 

B. materiały specjalistyczne branŜowe. 

C. Instrukcja 338/96ITB „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 

w środowisku", 

D.  „Podstawowe obliczenia hałasowe” -Rozdział 4.5 ,WBC Poznań, 

E. pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 1 lutego 1993 roku znak: Pzmot/063/8/93 z późn. zm. 

F. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy 

cieplnej do 5MW” – KOBIZE, 2015  

G.  „Metodyki naliczania opłat za korzystanie ze środowiska” WIOŚ Gdańsk 

H. wizja lokalna na miejscu.  
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2.Charakterystyka inwestycji. 

2.1 Lokalizacja. 

Inwestycja polega na utworzeniu profesjonalnej stacji demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji na działce o numerze 48/3 połoŜonej w obrębie ewidencyjnym nr 

0046 Zadębie III przy ulicy Zadębie w Lublinie. Działka została niedawno utworzona w 

wyniku podziału parceli nr 48/1 i stanowi obecnie własność Inwestora – PROXCAR Marek 

Mazur, zam. ul. Zamoyskiego 6d/1, 21-205 Jabłoń (wypis z rejestru gruntów oraz wykaz 

zmian gruntowych stanowi załącznik nr 4).  Parcela leŜy po południowej stronie ulicy 

Zadębie, która z kolei znajduje się w dzielnicy o tej samej nazwie we wschodniej części 

Lublina. 

Opisywany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z 

planu wynika, Ŝe działka nr 48/3 połoŜona jest w terenie aktywności gospodarczej AG z 

podstawowym przeznaczeniem gruntów pod róŜnego rodzaju działalność produkcyjno – 

wytwórczą  i składowo – magazynową taka jak: produkcja przemysłowa, średnia 

wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy i 

magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności 

gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.  

Wypis i wyrys z MPZP stanowi załącznik nr 5.  

Projektowany zakład posadowiony będzie w północnej części działki, w pobliŜu ulicy 

Zadębie. Terenem inwestycji będzie zatem cały obszar działki  nr 48/3. Plac, na którym 

wybudowana zostanie inwestycja stanowi obecnie nieuŜytek rolny, dawniej zasiewane były 

tam zboŜa.  

Orientacyjną lokalizację terenu określają następujące współrzędne geograficzne: 

φ 51º 15’ 19’’ szerokości geograficznej N, 

λ 22º 37’ 51’’ długości geograficznej E. 

Lokalizację inwestycji na mapie poglądowej przedstawiono na załączniku nr 1. Mapa 

zasadnicza omawianego terenu to załącznik nr 2. 

Tereny sąsiednie dla obszaru inwestycji stanowią: 

• od strony północnej: niezabudowana działka nr 48/2 własność gminy miejskiej Lublin 

przeznaczona na pas drogowy ulicy Zadębie; następnie dalej przebiega ulica Zadębie, a 

za nią znajdują się prywatne tereny o symbolu AG; 

• od strony wschodniej znajdują się niezabudowane parcele nr 51/3, 51/4 i 51/5 o 

identycznym przeznaczeniu jak działka Inwestora  -symbol AG; obecnie wykorzystywane 

na potrzeby sadu i ogrodu działkowego; 

• od strony południowej znajduje się niezabudowana działka nr 48/4, która częściowo 

przeznaczona jest na potrzeby komunikacji KD, a częściowo stanowi tereny aktywności 

gospodarczej AG; 
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• od strony zachodniej znajdują się niezabudowane działki nr 36, 37 i 38, które takŜe 

połoŜone są w strefie komunikacji KD oraz aktywności gospodarczej AG. 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia sporządzonego na podstawie zapisów MPZP w 

bezpośrednim i pośrednim sąsiedztwie działki nr 48/3, na której będzie realizowana 

inwestycja nie występują obszary zabudowy mieszkaniowej.  

NajbliŜsze takowe znajdują się ok. 300m na zachód od inwestycji.  

Dojazd do działki nr 48/3 moŜliwy od jej strony północnej bezpośrednio z ulicy Zadębie 

(poprzez parcelę nr 48/2 przeznaczoną na pas drogowy) lub od strony wschodniej poprzez 

wewnętrzną drogę (słuŜebność przejazdu i przechodu) o szerokości 5m dowiązaną 

komunikacyjnie istniejącym zjazdem do ulicy Zadębie.  

 

2.2 Stan istniej ący. 

Stan istniejący na działce nr 48/3 moŜna z charakteryzować w następujący sposób: 

• powierzchnia działki wynosi 0,3699 ha 

• brak jest jakiejkolwiek zabudowy na działce, 

• brak jest jakiegokolwiek uzbrojenia – przez działkę przebiega sieć wodno- kanalizacyjna i 

gazowa; 

• dotychczas nie wykorzystywana była efektywnie: obecnie nieuŜytek rolny, dawniej 

zasiewane były tam zboŜa itp,  

• porośnięta jest roślinnością niską, wśród której przewaŜają trawy z udziałem szczewołu 

plamistego, koniczyny róŜowej, wrotycza oraz innych roślin ruderalnych.  

• teren działki jest niemal morfologicznie płaski, rzędne wahają się od  178,3 – 178,6 m 

n.p.m., 

• warunki glebowe słabe – grunty III i IV klasy bonitacyjnej, 

• opisywany teren zaliczyć naleŜy do prostych warunków gruntowych, 

• teren parceli nie jest ogrodzony, 

• działka dostępna jest obecnie z ulicy Zadębie, z jej południowej strony, gruntowym 

zjazdem.  

 

2.3 Stan projektowany. 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje uruchomienie profesjonalnej stacji demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki o numerze 48/3 przy ulicy Zadębie w 

Lublinie. 

Aby cel inwestycyjny osiągnąć konieczne będzie wykonanie następujących zadań: 

1) budowa budynku biurowo - usługowego,  

2) budowa budynku magazynowego,  
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3) budowa budynku gospodarczego typu wiata, 

4) wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej, 

5) utwardzenie terenu przy budynkach przeznaczonego na sektory stacji i wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne, zainstalowanie odwodnienia i urządzeń oczyszczających ścieki 

z substancji ropopochodnych oraz zainstalowanie wagi o skali waŜenia ok. 4 ton, 

6) wykonanie ogrodzenia terenu stacji demontaŜu, 

7) w późniejszym okresie – wygospodarowanie miejsca na trawniki, zieleń wysoką i 

niską. 

Zadanie nr 1 polegało będzie na budowie głównego budynku zakładu o funkcji usługowo-

biurowej zlokalizowanego w północno-wschodniej części obszaru działki nr 48/3. Budynek o 

wymiarach powierzchniowych ok. 10m x 28m zawierać będzie w sobie dwie części: 

warsztatową i socjalno-biurową.  

Część biurowa posiadać będzie wyodrębnione pomieszczenia administracyjne, socjalne i 

handlowe wraz z urządzeniami technicznymi. Będzie jednokondygnacyjna, 

niepodpiwniczona z dachem dwuspadowym. Do budowy wykorzystana będzie technologia 

tradycyjna murowana (pustaki gazobetonowe lub podobne). Ściany zewnętrzne z warstwą 

ocieplenia (ze styropianu) obustronnie tynkowane.  

W części warsztatowej prowadzone będą szeroko rozumiane procesy demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji.  Ta część budynku będzie takŜe jednokondygnacyjna. 

Technologia wykonania identyczna jak części biurowej. W części warsztatowej wydzielone 

będzie jedno duŜe pomieszczenie z dwoma duŜymi bramami wjazdowymi, w którym kolejno 

prowadzone będą procesy usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych (w 

tym płynów) oraz dokonywane będą inne czynności demontaŜu pojazdów. Będą tam dwa 

stanowiska. Planuje się wykonać szczelne podłoŜa z betonu i płytek ceramicznych (terakota 

lub podłoga techniczna). Podłogi będą odpowiednio wyprofilowane ze spadkami do kratek 

ściekowych i do kanalizacji technologicznej. Ściany pomalowane farbami wodoodpornymi, 

łatwo zmywalnymi. Wentylacja grawitacyjna (drzwi i okna) oraz mechaniczna (dwa 

wentylatory ścienne – po jednym na stanowisko). Oświetlenie naturalne (okna) jak i sztuczne 

(świetlówki w osłonach na ścianach i na suficie). W pomieszczeniach tych zainstalowane 

będą typowe urządzenia i sprzęt warsztatowy (podnośniki, kompresory, demontaŜownice 

opon itp.). 

Cały budynek wyposaŜony będzie w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, 

kanalizację sanitarną, wewnętrzną kanalizację technologiczną, własne centralne ogrzewanie, 

wentylacji mechanicznej. Inwestor dopuszcza wykorzystanie foto termicznych źródeł ciepłej 

wody uŜytkowej (kolektory słoneczne). 

Wewnątrz  opisywanego budynku w części warsztatowej planuje się usytuowanie dwóch 

sektorów: 



Raport  o oddziaływaniu na środowisko  stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych 
Strona 12 

 

• usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, 

• demontaŜu z pojazdów przedmiotów wyposaŜenia i części nadających się do 

ponownego uŜycia oraz elementów w tym odpadów nadających się do odzysku lub 

recyklingu albo unieszkodliwiania.  

 

Zadanie nr 2 polegało będzie na wybudowaniu budynku magazynowego przeznaczonego na 

magazyn odpadów pochodzących z demontaŜu oraz magazyn wyposaŜenia i części do 

ponownego uŜycia.  Będzie to budynek murowany o wymiarach ok. 8 x 8m dowiązany 

konstrukcyjnie do głównego budynku stacji demontaŜu (od jego południowej strony). Obiekt 

podłączony będzie tylko do sieci energetycznej.  

 

Kolejnym zadaniem nr 3 będzie wybudowanie obiektu typu wiata. Będzie to budowla o 

wymiarach ok. 4 x 7m usytuowana bezpośrednio za magazynem. Konstrukcja typowa dla 

wiat: stalowa z dachem płaskim jednospadowym. PodłoŜe szczelne betonowe. Ściany 

boczne niepełne, wykonane z blachy stalowej, a z frontowej strony z siatki stalowej. 

 

W skład zadania nr 4 wchodzić będzie wykonanie poszczególnych przyłączy: 

• Zaopatrzenie w energię elektryczną z pobliskiej linii energetycznej. Po uzyskaniu 

warunków technicznych zarządcy sieci wykonana będzie instalacja wraz ze stacją 

trafo. 

• Zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpoŜarowe zapewnione 

zostanie z publicznej sieci wodociągowej, która przebiega przez działkę.  Na potrzeby 

inwestycji wykona się tylko przyłącze za zgodą zarządcy sieci.  

• Zapotrzebowanie w ciepło przy wykorzystaniu źródła ciepła zasilanego gazem 

ziemnym, którego sieć przebiega przy działce. Po uzgodnieniu warunków 

technicznych wykona się przyłącze. Wydzielona będzie w budynku kotłownia z 

zainstalowanym kotłem o mocy ok. 20 kW.  Kotłownia pracować będzie tylko w 

okresie grzewczym – odpowiedzialna będzie za wytworzenie i doprowadzenie ciepła 

do grzejników do wszystkich pomieszczeń. ZuŜycie gazu ziemnego przez kotłownię 

wynosić będzie 20 tyś m3 rocznie 

Oprócz wyŜej wymienionych przyłączy konieczny będzie dobór rozwiązań dotyczących 

ścieków sanitarnych, technologicznych oraz ścieków deszczowych. W kontekście tym 

planuje się następujące rozwiązania: 

• Ścieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) z głównego budynku z części socjalno – 

biurowej zbierane będą zewnętrzną, doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, a 

następnie poprzez projektowane przyłącze odprowadzane będą do publicznej sieci 

kanalizacji sanitarnej.  
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• Ścieki technologiczne (zaliczane do przemysłowych) z głównego budynku z 

pomieszczeń warsztatowych (osuszania i demontaŜu) oczyszczane będą przez 

osadnik i separator substancji ropopochodnych i wprowadzane, poprzez przyłącze 

kanalizacji sanitarnej, do publicznej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku 

zgody zarządcy sieci na wprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków 

przemysłowych zaprojektowany zostanie zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe o 

pojemności ok. 10m3.  Ścieki następnie transportem asenizacyjnym trafiać będą do 

oczyszczalni ścieków. 

• Ścieki deszczowe rozdzielane będą na dwie grupy: 

− z połaci dachowych zbierane będą w zorganizowany sposób poprzez rynny i 

rury spustowe odprowadzane na tereny zielone w obrębie działki Inwestora.  

− z nawierzchni sektorów usytuowanych przed budynkiem oraz nawierzchni 

komunikacyjnych wewnętrzną, doziemną instalacją kanalizacyjną deszczową 

do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a następnie do 

podziemnego zbiornika retencyjno - rozsączającego ze skrzynek 

rozsączajacych z tworzywa sztucznego. Częściowo podlegać będą infiltracji w 

grunt. Alternatywą jest odprowadzenie ścieków do otwartego zbiornika 

retencyjno- rozsączającego na terenie działki Inwestora. Woda w tym 

zbiorniku podlegać będzie odparowaniu, a częściowo infiltracji w grunt. W 

zaleŜności od rachunku ekonomicznego moŜliwe będzie wykorzystywanie 

części oczyszczonych wód opadowych na potrzeby procesu technologicznego 

(myjka części i podzespołów, sprzątanie itp) jak równieŜ na cele sanitarne 

(spłukiwanie toalet). 

 

Następnie wykonane będzie zadanie nr 5 polegające na utwardzeniu powierzchni po za 

budynkami przeznaczonej na sektory stacji i wewnętrzne ciągi komunikacyjne.  

Przed głównym budynkiem stacji (z jego frontowej strony) utworzone zostaną dwa sektory 

stacji demontaŜu. 

Pierwszy z nich będzie słuŜył przyjmowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Całość 

nawierzchni sektora wykonana zostanie jako całkowicie szczelna – kostka betonowa z 

odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni do kratek ściekowych i do doziemnej instalacji 

deszczowej wyposaŜonej w osadnik i separator substancji ropopochodnych.  Sektor ten 

wyposaŜy się w wagę o skali waŜenia ok. 4 ton. 

Drugi z sektorów wydzielonych przed budynkiem przeznaczony będzie na magazynowanie 

przyjętych pojazdów. Usytuowany on będzie w bezpośrednim sąsiedztwie sektora 

przyjmowania pojazdów. Nawierzchnia o identycznej konstrukcji i rozwiązaniach 

kanalizacyjnych (takŜe z instalacją deszczową wyposaŜoną w osadnik i separator substancji 
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ropopochodnych). Sektor ten będzie miał powierzchnię ok. 200m2 z zachowaniem pola 

manewrowego. 

 

Zadanie nr 6 polegać będzie na wykonaniu ogrodzenia terenu stacji demontaŜu biegnącego 

w zasadzie wzdłuŜ granic działki nr 48/3. Ogrodzenie będzie wykonane ze stalowych paneli 

ogrodzeniowych. W ogrodzeniu zainstalowane będą dwie duŜe bramy wjazdowe. Tym 

samym teren stacji się uszczelni i zabezpieczy przed dostępem osób postronnych. Cały 

teren zakładu będzie takŜe oświetlony (oświetlenie słupowe lub halogenowe na ścianach 

budynku). 

W późniejszym okresie przewidziane jest takŜe wygospodarowanie miejsca na zieleń 

ozdobną (trawniki, klomby, zadrzewienie średnie i niskie) przy budynku i przy granicach 

terenu stacji. Będzie to zadanie nr 7. 

Stan projektowany przedstawiony jest w załączniku nr 3. 

 

2.4 Zestawienie powierzchni na działce. 

• Powierzchnia działki nr 48/3: 0,3699 ha 

• Powierzchnia projektowanej zabudowy na w/w działce: ok. 380m2 

• Powierzchnia projektowanego utwardzenia:  ok. 500 m2   

• Powierzchnia biologicznie czynna:  ok. 2800m2  

 

2.5 Funkcjonowanie inwestycji. 

Inwestor planuje na wskazanej działce nr 48/3 prowadzić zakład nazywany w branŜowych 

przepisach stacją demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Sam proces demontaŜu pojazdów samochodowych uzaleŜniony jest od wielu czynników 

związanych z wyposaŜeniem zakładu. W opisywanym przypadku technologia, którą zamierza 

stosować Inwestor na pewno nie obejmowała będzie strzępienia wraków na miejscu czyli na 

działce nr 48/3.  

Planuje się skupić działania na szeroko rozumianym procesie demontaŜu, dzięki któremu 

wdroŜone będą róŜne metody recyklingu, rozumianego jako  proces przetwarzania 

wyeksploatowanych pojazdów polegający na odzysku podzespołów, elementów wymiennych i 

materiałów. Planuje się, Ŝe będą to dwa rodzaje recyklingu: 

• recykling produktowy polegający na pozyskiwaniu części do regeneracji i ponownego 

wprowadzenia na rynek (sprzedaŜ); 

• recykling materiałowy polegający na pozyskiwaniu surowców wtórnych. 

Projektując przedmiotowy zakład, jego wyposaŜenie, wielkości powierzchni jak i ilość 

zatrudnionych pracowników Inwestor określił jego przepustowość na ok. 20 pojazdów 

miesięcznie. Da to mniej więcej jeden pojazd dziennie. 
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Jak wspomniano w rozdziale powyŜej przedmiotowa stacja demontaŜu podzielona będzie – 

zgodnie z prawem – na szereg pomieszczeń i sektorów: 

1) sektor przyjmowania pojazdów  (nr 1). Zlokalizowany będzie na  placu o 

powierzchni ok. 120m2 przed głównym budynkiem zakładu, w północno -zachodniej 

części działki. PodłoŜe tego placu wykonane będzie jako szczelne z kostki betonowej, 

odpowiednio wyprofilowane - spadki do kratki ściekowej i do doziemnej instalacji 

deszczowej wyposaŜonej w osadnik i separator substancji ropopochodnych. W celu 

waŜenia przyjmowanych pojazdów zainstalowana będzie waga typu najazdowego o 

skali waŜenia ok. 4t takŜe o szczelnej konstrukcji z moŜliwością kierowania ścieków 

do wewnętrznej kanalizacji deszczowej. Oświetlenie elektryczne słupowe lub z 

reflektora zamontowanego na ścianie budynku stacji demontaŜu. 

2) sektor magazynowania przyj ętych pojazdów  (nr 2) o powierzchni ok. 200 m².  

Sektor ten zlokalizowany będzie na placu zaraz za sektorem nr 1. Jest to sektor 

czasowego magazynowania, sprawdzania i wstępnego oczyszczania pojazdów, który 

równieŜ będzie wykonany jako szczelny – podłoŜe z kostki betonowej odpowiednio 

wyprofilowane, wyposaŜone w system odprowadzania ścieków do wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej wyposaŜonej w osadnik i separator substancji 

ropopochodnych. Oświetlenie elektryczne słupowe lub z reflektora zamontowanego 

na ścianie budynku stacji demontaŜu. 

3) sektora usuwania z pojazdów elementów i substanc ji niebezpiecznych,   w tym 

płynów  (nr 3), usytuowany będzie w głównym budynku stacji demontaŜu w części 

warsztatowej. SłuŜyć będzie do „osuszania” pojazdów przeznaczonych do 

demontaŜu czyli usuwaniu z nich płynów eksploatacyjnych, paliw, źródeł prądu, 

zbiorników, filtrów itp. PodłoŜe w pomieszczeniu tym wykonane jako szczelne 

(wylewka betonowa i posadzka techniczna) z moŜliwością kierowania ścieków do 

wewnętrznej kanalizacji technologicznej.  

Ściany pomalowane farbami z atestami, nienasiąkliwymi, łatwymi do utrzymania 

czystości (zmywalnymi). Wentylacja grawitacyjna (okna i drzwi) oraz mechaniczna – 

jeden wentylator ścienny wyciągowy zamontowany na wschodniej ścianie budynku. 

DuŜe drzwi wjazdowe. Sektor wyposaŜy się w wielofunkcyjny podnośnik 

dwukolumnowy oraz w:  

1. urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;  

2. oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów 

następujące  

           odpady:  

a) odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne –  

spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia [15], 
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b) pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze  

spryskiwaczy, płyny hamulcowe,  

c) akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie 

kwasów,  

d) zbiorniki z gazem,  

e) katalizatory spalin,  

f) filtry oleju,  

g) zawierające materiały wybuchowe,  

h) zawierające rtęć;  

3. pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów - spełniający 

wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia [20]; 

4. sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów 

eksploatacyjnych z tych pojazdów. 

4) sektor demonta Ŝu z pojazdów przedmiotów wyposa Ŝenia i cz ęści nadaj ących 

się do ponownego u Ŝycia  oraz elementów, w tym odpadów nadaj ących si ę do 

odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia  (nr 4) ulokowany w pomieszczeniu 

wewnątrz projektowanego głównego budynku, obok stanowiska „osuszania”. 

Posadzka szczelna i podłączona do systemu zbierającego ścieki (j.w.), ściany 

pomalowane farbami (j.w.). Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (jeden wentylator 

w ścianie wschodniej budynku). DuŜe drzwi wjazdowe. W sektorze tym 

przeznaczonym do wymontowania z pojazdu części i podzespołów jako części 

zamiennych (silniki, zespoły napędowe, alternatory, rozruszniki, silniki elektryczne, 

nagrzewnice, chłodnice) znajdować się będą podnośniki oraz niezbędne urządzenia i 

sprzęt typu demontaŜownica opon, przecinarki, szlifierki kątowe, klucze itp. 

Wymontowane wszystkie wymienione części i podzespoły układane będą na 

specjalnych stołach i regałach.  Podlegały będą wstępnej weryfikacji przez osoby 

kompetentne (mechanik, diagnosta) w celu segregacji na zespoły przeznaczone do 

sprzedaŜy jako części zamienne (dotyczy to części mających parametry techniczne 

uzasadniające tę formę ich odzysku) i inne (traktowane jako odpady). W 

pomieszczeniu tym zainstalowany będzie takŜe punkt wodny (brodzik/wanna) do 

mycia ręcznego oraz myjka automatyczna do mycia części i podzespołów 

kierowanych ponownie do sprzedaŜy (do ponownego uŜycia). Ścieki z urządzeń i 

sprzętu myjącego kierowane będą do wewnętrznej kanalizacji technologicznej 

zakończonej separatorem. Sektor wyposaŜy się takŜe w pojemniki na: szyby 

hartowane, szyby klejone, przedmioty wyposaŜenia i części zawierające metale 

nieŜelazne. DemontaŜ prowadzony zgodnie z § 11 rozporządzenia [19]. 
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5) Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów pr zedmiotów wyposa Ŝenia 

i części nadaj ących si ę do ponownego u Ŝycia  (nr 5) usytuowany będzie w 

pomieszczeniu wydzielonym w budynku typu magazyn zlokalizowanym po 

południowej stronie głównego budynku stacji demontaŜu.  PodłoŜe w tym 

pomieszczeniu szczelne, betonowe. Wentylacja tylko grawitacyjna. DuŜe drzwi 

wjazdowe. Będzie to miejsce słuŜące do składowania części i podzespołów 

przeznaczonych do sprzedaŜy, których stan i parametry techniczne pozwalają na ich 

ponowne wykorzystanie. Przechowywane one będą na specjalnych regałach i 

podestach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemoŜliwiający 

ewentualne wycieki smarów i płynów eksploatacyjnych. Wszystkie składowane części 

i podzespoły będą ewidencjonowane. W budynku tym przetrzymywane będą równieŜ 

urządzenia i sprzęt będący na wyposaŜeniu zakładu (klucze, przecinarki, szlifierki 

itp.). 

6) Sektor magazynowania odpadów pochodz ących z demonta Ŝu pojazdów  (nr 6) 

podzielono na dwie części: 

Część (6a) zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w budynku typu wiata. 

Posadzka szczelna, betonowa (lub kostka betonowa), wentylacja grawitacyjna. Ta część 

sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontaŜu przeznaczona będzie głównie 

na odpady niebezpieczne. Usytuowane będą tam zbiorcze pojemniki i kontenery na odpady 

z sektora nr 2 i 3 m. in.:  

• kontener do gromadzenia akumulatorów - wnętrze pojemnika wyłoŜone 

kwasoodporną gumą. Nadający się do obsługi za pomocą wózka widłowego, 

• pojemniki przystosowane do gromadzenia filtrów olejowych, filtrów paliwowych i 

powietrza oraz detergentów z zamykaną płaską klapą,  odporne na oddziaływanie 

czynników zewnętrznych oraz na uderzenia, 

• zbiornik przeznaczony na przepracowane oleje, 

• zbiornik przeznaczony na usunięte paliwa, 

• skrzynia otwarta przeznaczona do gromadzenia zbiorników z gazem LPG, których 

magazynowanie musi być zgodne z przepisami działu III, rozdział 3 „Magazynowanie 

gazu płynnego w butlach” rozporządzenia [21].  

Część (6b) zlokalizowana na utwardzonym placu w części południowo zachodniej 

zakładu. Ta część sektora słuŜyć będzie do gromadzenia odpadów innych niŜ niebezpieczne 

przeznaczonych do odzysku (poza stacją demontaŜu). W sektorze tym będą takŜe 

przetrzymywane zuŜyte opony ułoŜone w stosach oraz osuszone (nie zawierające płynów 

eksploatacyjnych) wraki pojazdów po demontaŜu. Sektor o powierzchni ok. 70m2 posiadać 

będzie niewielkie pole manewrowe co daje umoŜliwi manewrowanie i układanie odpadów.  
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Głównym obiektem stacji stanowiącym centrum zakładu będzie nowoprojektowany 

budynek murowany. Zasadniczo składać się będzie on z dwóch części: socjalno –biurowej i 

warsztatowej. W części warsztatowej wydzielone będzie jedno duŜe pomieszczenie 

warsztatowe z dwoma sektorami i dwoma bramami wjazdowymi.  Wewnątrz na tych dwóch 

sektorach odbywać się będą kolejno poszczególne procesy technologiczne, z których 

wymienić naleŜy tzw. osuszanie i demontaŜ.  

Na omawianej stacji zakłada się przyjmowanie do demontaŜu ok. 20 pojazdów 

miesięcznie. 

Materiał przeznaczony do demontaŜu będzie dostarczany przez klientów na plac 

inwestycji, następnie będzie waŜony i rejestrowany.  Inwestor dopuszcza  moŜliwość dojazdu 

do klienta po odbiór materiału –posiada specjalistyczny samochód transportowy (laweta).  

Przyjęcie i waŜenie przeprowadzane będzie w sektorze przyjmowania pojazdów  (nr 1). 

PodłoŜe tego placu wykonane będzie jako szczelne betonowe, odpowiednio wyprofilowane - 

spadki do kratki ściekowej i do doziemnej instalacji deszczowej wyposaŜonej w osadnik i 

separator substancji ropopochodnych.  

Następnie po zwaŜeniu, sprawdzeniu kompletności i stanu pojazdu oraz wypełnieniu 

stosownej dokumentacji pojazdy trafiać będą bądź do sektora magazynowania  przyjętych 

pojazdów lub bezpośrednio do budynku stacji demontaŜu do sektora usuwania z pojazdów 

elementów i substancji niebezpiecznych (nr 3). 

JeŜeli pojazdów będzie duŜo dostarczonych w krótkim okresie konieczne będzie czasowe ich 

przetrzymanie. Odbywać się to będzie w sektorze magazynowania przyj ętych pojazdów  

(nr 2) o powierzchni ok. 200 m².  Sektor ten zlokalizowany będzie zaraz za sektorem nr 1 na 

placu przy głównym budynku stacji. Jest to sektor czasowego magazynowania, sprawdzania 

i wstępnego oczyszczania pojazdów, który równieŜ będzie wykonany jest jako szczelny – 

podłoŜe betonowe (kostka brukowa) wyposaŜone w system odprowadzania ścieków do 

wewnętrznej kanalizacji deszczowej i do istniejącego separatora substancji ropopochodnych.  

Pojazd przeznaczony do demontaŜu trafiać będzie w pierwszej kolejności do sektora 

usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpi ecznych w tym płynów  (nr 3), 

który usytuowany będzie w budynku stacji demontaŜu. SłuŜyć będzie do tzw. „osuszania” 

pojazdów przeznaczonych do demontaŜu.  

Pojazd po tzw. „osuszeniu” trafiać będzie na stanowisko sąsiednie przeznaczone na sektor 

demonta Ŝu z pojazdów przedmiotów wyposa Ŝenia i cz ęści nadaj ących si ę do 

ponownego u Ŝycia  oraz elementów, w tym odpadów nadaj ących si ę do odzysku lub 

recyklingu albo unieszkodliwienia (nr 4). W sektorze tym przeznaczonym do odzysku 

części i podzespołów jako części zamiennych (silniki, zespoły napędowe, alternatory, 

rozruszniki, silniki elektryczne, nagrzewnice, chłodnice) znajdować się będą podnośniki (np. 

dwukolumnowy śrubowy i ręczne hydrauliczne) oraz niezbędne urządzenia i sprzęt typu 
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demontaŜownica opon, przecinarki, szlifierki kątowe, klucze itp. Wymontowane wszystkie 

wymienione części i podzespoły układane będą na specjalnych stołach i regałach.  Podlegały 

będą wstępnej weryfikacji przez osoby kompetentne (mechanik, diagnosta) w celu segregacji 

na zespoły przeznaczone do sprzedaŜy jako części zamienne (dotyczy to części mających 

parametry techniczne uzasadniające tę formę ich odzysku) i inne traktowane jako odpady. W 

pomieszczeniu tym zainstalowany będzie takŜe punkt wodny (brodzik/wanna) do mycia 

ręcznego oraz myjka automatyczna do mycia części i podzespołów kierowanych ponownie 

do sprzedaŜy (do ponownego uŜycia). Sektor wyposaŜy się takŜe w pojemniki na:  

1) szyby hartowane;  

2) szyby klejone;  

3) przedmioty wyposaŜenia i części zawierające metale nieŜelazne. 

Następnie wymontowane elementy w zaleŜności czy będą ponownie wprowadzane na rynek 

jako części zamienne lub traktowane jako odpady trafiać będą do poszczególnych odrębnych 

sektorów. Dla części i wyposa Ŝenia nadaj ącego si ę do ponownego u Ŝycia słu Ŝył będzie 

sektor magazynowy (nr 5) usytuowany w oddzielnym pomieszczeniu w budynku 

magazynowym, murowanym. Będzie to pomieszczenie z duŜymi drzwiami wjazdowymi 

słuŜące do składowania części przeznaczonych do sprzedaŜy, których stan i parametry 

techniczne pozwalają na ich ponowne wykorzystanie. Przechowywane one będą na 

specjalnych regałach i podestach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz 

uniemoŜliwiający ewentualne wycieki smarów i płynów eksploatacyjnych. Wszystkie 

składowane części i podzespoły będą ewidencjonowane. 

Natomiast dla wszelkich odpadów utworzony będzie sektor magazynowania odpadów 

pochodz ących z demonta Ŝu pojazdów  (nr 6), który podzielono na dwie części: 

- Część (6a) zlokalizowana w oddzielnym pomieszczeniu w budynku typu wiata. Ta część 

sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontaŜu przeznaczona będzie na 

odpady niebezpieczne. Usytuowane będą tam zbiorcze pojemniki i kontenery na odpady z 

sektora nr 3.   

- Część (6b) zlokalizowana na utwardzonym placu przed budynkiem. SłuŜyć będzie do 

gromadzenia odpadów innych niŜ niebezpieczne przeznaczonych do odzysku (poza stacją 

demontaŜu). W sektorze tym będą takŜe przetrzymywane zuŜyte opony ułoŜone w stosach 

oraz osuszone (nie zawierające płynów eksploatacyjnych) i zdemontowane wraki pojazdów. 

Sektor posiadać będzie pole manewrowe co umoŜliwi manewrowanie i układanie odpadów. 

Opisane powyŜej sektory uzupełnione będą infrastrukturą towarzyszącą: 

� waga najazdowa o skali waŜenia do 4t,  

� dwa separatory substancji ropopochodnych – jeden obsługujący kanalizację 

technologiczną, drugi włączony w sieć kanalizacji deszczowej. 

� wózek widłowy zasilany silnikiem elektrycznym 
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Na omawianej stacji prowadzić się będzie demontaŜ polegający m.in. na usunięciu paliw i 

płynów eksploatacyjnych chyba, Ŝe znajdują się one w przedmiotach wyposaŜenia lub częściach 

przeznaczonych do ponownego uŜycia. Nie będzie si ę opró Ŝniać układów klimatyzacyjnych  

(lub jakichkolwiek innych chłodniczych) z czynnika chłodniczego na terenie opisywanej stacj i 

demonta Ŝu. Inwestor jako prowadzący stację i nie posiadający świadectwa kwalifikacji (i na 

chwilę obecną –niezatrudniający osoby z takowym dokumentem) będzie przyjmował tylko takie 

pojazdy, które juŜ wcześniej będą pozbawione czynnika chłodniczego z układu 

klimatyzacyjnego. Taki sposób postępowania jest zgodny zapisami ustawy [9]. 

DemontaŜ w stacji polegał będzie takŜe na wymontowaniu z pojazdu: 

−  filtra oleju, 

−  przedmiotów wyposaŜenia i części przeznaczonych do ponownego uŜycia, 

−  akumulatora, 

−  zbiorników z gazem bez jego opróŜniania lub pustych w sytuacji kiedy instalacja gazowa 

demontaŜowanego pojazdu została juŜ opróŜniona. W przypadku zbiorników z gazem 

przetrzymywane będą zgodnie z zapisami rozporządzenia [21], 

−  katalizatora spalin, 

−  kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986r. 

Kondensatory takie po wymontowaniu przetrzymywać się będzie w sposób spełniający 

wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia [20], 

−  elementów zawierających rtęć, 

−  szyb, 

−  opon, 

−  części zawierających metale nieŜelazne jeŜeli nie są one oddzielane w następującym po 

demontaŜu procesie przetwarzania. W tym przypadku moŜliwe jest jednak zainstalowanie 

w zakładzie strzępiarki do zdzierania okładzin i izolacji z przewodów elektrycznych celem 

odzysku np. czystej miedzi; 

Stację demontaŜu wyposaŜy się zgodnie z rozporządzeniem [19]. KaŜdy z sektorów będzie 

oświetlony i wyposaŜony w niezbędną ilość urządzeń gaśniczych i przeciwpoŜarowych z łatwym 

do nich dostępem. Na wyposaŜeniu stacji demontaŜu będą takŜe detergenty i sorbenty do 

neutralizacji i usuwania ewentualnych przypadkowych wycieków i rozlewów. 

Inwestor jako prowadzący stację demontaŜu będzie musiał zapewnić poziomu odzysku i 

recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 

odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do stacji rocznie (sposób obliczania 

poziomów odzysku i recyklingu określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). 
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Z uwagi na fakt, Ŝe Inwestor jako prowadzący  instalację demontaŜu  samochodów  wycofanych  

z  eksploatacji  planuje przepustowość swojego zakładu na poziomie ok. 1,5 tony na dobę (jeden 

pojazd dziennie) nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa 

w rozporządzeniu o instalacjach [24]. W rozporządzeniu  tym wymieniono  instalacje  przemysłu  

energetycznego,  hutniczego,  metalurgicznego,  mineralnego,  chemicznego,  gospodarki  

odpadami  i  inne  instalacje  potencjalnie uciąŜliwe dla środowiska. Jedynie Instalacja 

demontaŜu samochodów wycofanych  z  eksploatacji  podlega  obowiązkowi  uzyskania  

pozwolenia  zintegrowanego,  jeŜeli  kwalifikuje  się jako  instalacja  do  odzysku  lub  

unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności 

przetwarzania ponad 10 Mg/dobę. 

Praca na stacji odbywać się będzie w godzinach 900 – 1700 od poniedziałku do piątku.  

Przewiduje się zatrudnienie 2 osób.  

 

2.6 Zapotrzebowanie na media, surowce i materiały. 

W trakcie realizacji inwestycji zuŜyje się następujące ilości materiałów i surowców (w tym wody):: 

• wody – ok 3000 l, 

• piachu – ok 40 ton, 

• cementu – ok 40 ton, 

• stali – ok 10 ton, 

• drewna konstrukcyjnego i szalunkowego – ok 30m3 

• betonu towarowego B20 – ok 100m3 

Są to dane szacunkowe  -nieznany jest bowiem jeszcze projekt budowlany. 

Po realizacji inwestycji przewiduje się, Ŝe zuŜywanych będzie: 

1) Wody dla całego zakładu: wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 

2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002r Nr 8 poz. 

70): ok 5m3/miesiąc czyli: 

• wodę do celów socjalno bytowych w ilości 3m3/miesiąc 

• wodę do mycia części i podzespołów w ilości ok. 2m3/miesiąc 

Woda dostarczana będzie z sieci wodociągu publicznego. 

2) Energii elektrycznej dla całego zakładu ok. 20 kWh na dobę  – wg załoŜeń Inwestora, 

3) Gazu ziemnego– ok. 20 tys. m3/rok – wg. załoŜeń Inwestora 
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2.7 Warunki u Ŝytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji. 

Działka nr 48/3 na której realizowana ma być projektowana stacja demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji  Inwestora objęta jest ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. Z planu wynika, Ŝe działka nr 48/3 połoŜona jest w 

terenie aktywności gospodarczej AG z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod róŜnego 

rodzaju działalność produkcyjno – wytwórczą  i składowo – magazynową taka jak: produkcja 

przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i 

transportu, składy i magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy 

działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Wypis z MPZP 

stanowi załącznik nr 5.  

W świetle powyŜszego naleŜy stwierdzić, Ŝe planowana inwestycja nie koliduje z ustaleniami 

planu.  

Projektowany zakład posadowiony będzie w północnej części działki, w pobliŜu ulicy 

Zadębie. Zakres prac budowlanych mie ścił si ę będzie tylko w obr ębie w/w działki 

zgodnie z § 34 ust. 2 pkt. 4 Uchwały nr 628/XXIX/2005 z 17.03.2005r Rady Miasta Lublin ws. 

Uchwalenia miejscowego planu przestrzennego miasta Lublin.  Plac, na którym wybudowana 

zostanie inwestycja stanowi nieuŜytek rolny – dawniej  zasiewane były tam zboŜa.  

Analiza zapisów MPZP pozwoliła na stwierdzenie, Ŝe w bezpośrednim i pośrednim 

sąsiedztwie działki nr 48/3, na której będzie realizowana inwestycja nie występują obszary 

zabudowy mieszkaniowej. NajbliŜsze takowe znajdują się ok. 300m na zachód od inwestycji.  

Dojazd do działki nr 48/3 moŜliwy od jej strony wschodniej poprzez wewnętrzną drogę 

(słuŜebność przejazdu i przechodu) o szerokości 5m dowiązaną komunikacyjnie istniejącym 

zjazdem do ulicy Zadębie.  

 Realizacja inwestycji spowoduje zmiany w zagospodarowaniu parceli nr 48/3 bowiem 

zwiększeniu  (a w zasadzie powstaniu) ulegnie powierzchnia zabudowana kosztem powierzchni 

biologicznie czynnej. Na potrzeby projektowanego zakładu zajęte zostanie ok. 15 arów z 

powierzchni w/w działki. Jest to więc znikome zapotrzebowanie na teren wynoszące mniej niŜ 

50% terenu parceli. Posadowienie zakładu w najbliŜszym sąsiedztwie drogi dojazdowej (ulicy 

Zadębie) jest korzystne i funkcjonalne.  Wszystkie budowle będą związane tylko z działalnością 

usługowo - magazynową, a nie z mieszkalnictwem, rolnictwem itp. co mogłoby być niezgodne z 

zapisami MPZP. 

 Na etapie eksploatacji inwestycji wykorzystanie terenu polegało będzie na 

czynnościach związanych z procesem technologicznym czyli głównie dostawie pojazdów 

przeznaczonych do demontaŜu i sprzedaŜy części i odpadów, ale równieŜ pracach 

gospodarczych związanych z utrzymaniem terenu zakładu w czystości, czyli np. koszeniem 

trawy, odśnieŜaniem dróg i placów  w sezonie zimowym itp. Wszystkie w/w czynności są typowe 
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dla prowadzenia stacji demontaŜu, mieszczą się w pojmowaniu „aktywności gospodarczej”, o 

której mowa w MPZP  i nie niosą sobą zagroŜenia zmiany przeznaczenia terenu.  

Wymogiem koniecznym w aspekcie ochrony środowiska naturalnego –w trakcie funkcjonowania 

zakładu jest zabezpieczenie podłoŜa gruntowo - wodnego poprzez całkowite uszczelnienie 

podłoŜy w sektorach na zewnątrz budynku (oraz podłoŜy w obiekcie) w tym przede wszystkim 

zastosowanie właściwych i sprawnych urządzeń do oczyszczania ścieków technologicznych i 

deszczowych (§18 ust. 2 pkt. 2 i ust.3 pkt. 2 Uchwały nr 628/XXIX/2005 z 17.03.2005r Rady 

Miasta Lublin). Niezmiernie istotna jest prawidłowe gospodarowanie odpadami wytworzonymi 

podczas demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwłaszcza odpadów 

niebezpiecznych. 

Zarówno etap realizacji inwestycji jak teŜ jej późniejsza eksploatacja nie będzie powodować 

utrudnień w ruchu po miejscowych drogach czy teŜ ograniczeń w dostępie do innej własności 

prywatnej. Zaraz przy obiektach planuje się nasadzenie zimozielonych szybko rosnących 

krzewów ozdobnych i zieleni wysokiej izolacyjnej (np. wg załącznika nr 3).  Drzewa tworząc 

szczelny szpaler stanowić będą naturalną barierę akustyczną od źródeł hałasu jak i będą 

pochłaniać gazy cieplarniane. Poprawią równieŜ walory estetyczne inwestycji. Będą to typowe 

drzewa ozdobne iglaste (tuje, świerki, jałowce) nasadzone w pasie o szerokości ok 1m. 

Nasadzenia przeprowadzi się w trakcie realizacji inwestycji w okresie wiosennym lub jesiennym 

(2017r). 
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3. Opis wybranych elementów przyrodniczych miejscow ego środowiska 

objętych prognozowanym wpływem przedsi ęwzięcia. 

Lokalizacja inwestycji przypada na dzielnicę Zadębie we wschodniej części miasta Lublina. 

Planuje się realizować przedsięwzięcie na działce nr 48/3, która leŜy po południowej stronie ulicy 

Zadębie. Projektowany budynek zakładu posadowiony będzie w północnej części działki nr 48/3. 

Orientacyjną lokalizację terenu określają następujące współrzędne geograficzne: 

� φ 51º 15’ 19’’ szerokości geograficznej N, 

� λ 22º 37’ 51’’ długości geograficznej E. 

Usytuowanie inwestycji na mapie poglądowej przedstawiono na załączniku nr 1. 

 

3.1Warunki klimatyczne. 

Zgodnie z regionalizacją E. Michny Lublin zlokalizowany jest w granicach nałęczowsko ‐ 

lubelskiej jednostki mezoklimatycznej. Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany pogody 

tego obszaru są fronty atmosferyczne. Najwięcej dni z frontami obserwuje się w listopadzie i 

grudniu a najmniej w czerwcu i sierpniu, kiedy to pogoda odznacza się większą stabilnością. 

Pod względem termicznym omawiana jednostka charakteryzuje się średnią roczną temperaturą 

powietrza 7,3° C oraz wyst ępowaniem najniŜszej średniej miesięcznej temperatury w lutym 

(‐4,0°C) a najwy Ŝszej w lipcu (18,2°C). Ujemne temperatury pojawiaj ą się od grudnia do marca 

włącznie, z kolei dni gorące z temperaturą powietrza powyŜej 25°C wyst ępują od kwietnia do 

września. 

Sytuacja termiczna ulega lokalnym wahaniom w zaleŜności od warunków m. in. ukształtowania 

terenu, ekspozycji stoków, pokrycia terenu, obecności zbiorników wodnych oraz zabudowy. 

Najkorzystniejsze warunki występują na niezabudowanych wierzchowinach o ekspozycji 

południowej, a najgorsze na stokach o ekspozycji północnej. Ponadto przegrody terenowe takie 

jak nasypy drogowe wpływają na przedłuŜenie czasu zalegania chłodnych mas powietrza. 

Na opisywanym obszarze odnotowuje się ok. 560 mm opadu, który rozkłada się nierównomiernie 

w ciągu roku. Miesiącem najbardziej obfitym w opady jest lipiec (77,0 mm) a najuboŜszym 

styczeń (29,6 mm). W poszczególnych porach roku opady róŜnią się zarówno intensywnością 

jak i okresem trwania. Zimowe i jesienne są najczęściej długotrwałe, natomiast letnie krótsze i 

bardziej intensywne oraz często towarzyszą im burze (średnio 25‐30 razy do roku). 

Najczęstszym kierunkiem występowania wiatrów w Lublinie jest południowy-zachód oraz zachód 

(40% przypadków). W ciągu roku układ wiatrów ulega znacznym zmianom, wczesną wiosną i 

latem przewaga wiatrów zachodnich jest mniej wyraźna a zjawisko cisz występuje o 10-20% 

częściej niŜ zimą. Około 80% zjawisk stanowią wiatry słabe i bardzo słabe, o prędkościach 

mniejszych niŜ 5m/s. 
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3.2 Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni . 

Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją Polski według J. Kondrackiego Lublin 

zlokalizowany jest w granicach makroregionu WyŜyna Lubelska, na obszarze czterech 

mezoregionów: PłaskowyŜ Nałęczowski i Równina BełŜycka (lewobrzeŜna część miasta) oraz 

PłaskowyŜ Świdnicki i Wyniosłość Giełczewska (część prawobrzeŜna) charakteryzujących się 

odmienną budową geologiczną warunkującą ich ukształtowanie. 

PrawobrzeŜna część Lublina charakteryzuje odmiennym, lekko falistym ukształtowaniem 

wynikającym z płytko zalegającego, mało odpornego podłoŜa węglanowego (margle). 

Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są tu równiny denudacyjne (Zemborzyce, Dziesiąta 

i Zadębie) oraz powierzchnie zrównań (międzyrzecze Bystrzycy i Czerniejówki) słabo czytelne w 

krajobrazie. 

PodłoŜe Lublina stanowi prekambryjska platforma wschodnioeuropejska zbudowana ze skał 

krystalicznych. Na niej wykształciły się utwory paleozoiczne, wśród których najstarszymi są 

dewońskie piaskowce z wkładkami mułków oraz utwory sedymentacji morskiej: iłowce, dolomity, 

piaskowce i wapienie. Nad nimi zalegają osady karbonu budujące wielki basen węglowy, wśród 

nich znajdują się warstwy lubelskie z pokładami węgla kamiennego, jednakŜe jego 

wykorzystanie uniemoŜliwia głębokość zalegania wynosząca około 1200 metrów. 

Utwory mezozoiczne reprezentują skały osadowe: węglanowe (jura), piaszczysto-węglanowe 

(kreda dolna) oraz warstwa skał węglanowych i węglano-krzemionkowych o miąŜszości około 

800 – 900 metrów (kreda górna). WzdłuŜ doliny Bystrzycy występują wychodnie 

górnokredowych margli i opok, których róŜna odporność na procesy wietrzenia odzwierciedla się 

w rzeźbie terenu. Mniej odporne na wspomniane procesy margle ulegają krasowieniu co objawia 

się obniŜeniami, z kolei twarde opoki tworzą lokalne wzniesienia. 

Do skał trzeciorzędowych terenu Lublina naleŜą paleoceńskie gezy (krzemionkowa skała 

osadowa) występujące zwartą pokrywą w jego lewobrzeŜnej części, gdzie stanowią warstwę 

podściełającą dla lessów. Po prawej stronie doliny Bystrzycy omawiane utwory spotyka się 

sporadycznie w postaci płatów o zmiennej miąŜszości. 

Współczesna powierzchnia miasta została ukształtowana w czwartorzędzie w wyniku 

zachodzących procesów akumulacji oraz erozji i denudacji. Podczas zlodowacenia Wisły 

(plejstocen) powstała kilkunastometrowa warstwa lessu, z kolei w holocenie wykształciły się 

osady rzeczne: Ŝwiry, piaski, muły, mady, osady torfowiskowe: torfy i namuły torfiaste, a takŜe 

gliny zboczowe. 

W rejonie projektowanej inwestycji nie ma udokumentowanych ani zarejestrowanych złóŜ 

surowców.  
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3.3Hydrografia. 

Teren opisywanej inwestycji zlokalizowany jest na o bszarze jednolitych cz ęści wód 

podziemnych nr 89 . Jest to podział na 172 jednolite części i 3 subczęści. Region wodny: 

Środkowa Wisła. Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.:  IX 

– lubelsko-podlaski. 

JCWPd 89 charakteryzuje się znaczną nadwyŜką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do 

wielkości poboru wynoszącego ok. 50 % wielkości zasobów, przy czym pobór jest 

skoncentrowany głównie w rejonie Lublina, gdzie jego wielkość ponad dwukrotnie przewyŜsza 

wartość modułu zasobów dyspozycyjnych. Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie kredy górnej 

sięga 100-150 m p.p.t.  UŜytkowe poziomy wodonośne związane są z tą strefą. Wody o 

mineralizacji >1 g/dm3 występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. 

Strop kredy dolnej występuje na głębokości 900 -1100 m.  

Na obszarze JCWPd na ogół nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych, jedynie  

lokalnie na obszarze Lublina (w okolicy magazynów paliw płynnych przy ul Zemborzyckiej)  

stwierdzono zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.  

Wody dobrej jakości, wymagają na ogół prostego uzdatniania.  

Jeszcze do końca 2015r obszar ten znajdował się w obrębie JCWPd nr 107 (wg podziału na 

161 części). Wg informacji z WIOŚ Lublin w latach 2012-2015 stan chemiczny JCWPd nr 

107 był dobry natomiast stan ilościowy zły (w subczęści) ze względu na znaczący pobór 

wody z poziomu kredowego przez ujęcia aglomeracji lubelskiej. Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych: zagroŜona.  

Dane w/w jednolitych części dołączono jako załącznik nr 7. 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska. Główny poziom wodonośny występuje w silnie 

spękanych węglanowych utworach górnej kredy (opoki i margle) oraz częściowo paleocenu 

(gezy). Jego zasilanie odbywa się przez infiltrację (przesiąkanie) wód opadowych przez 

przepuszczalne utwory powierzchniowe oraz za pośrednictwem dopływu podziemnego. 

Zwierciadło wód podziemnych obniŜa się od około 195 m n.p.m. w południowo-wschodnich 

rejonach Lublina do 163 m n.p.m. w dolinie Bystrzycy, która stanowi główną oś drenaŜu. 

Kilkudziesięcioletni pobór wód podziemnych, głównie dla potrzeb przemysłowych, a takŜe 

trwająca w latach 90-tych susza hydrologiczna przyczyniły się powstania regionalnego leja 

depresyjnego. Jego powierzchnia wynosiła 180 km2 a więc o około 30 km2 więcej niŜ obszar 

miasta. Dzięki zmniejszeniu przemysłowego zapotrzebowania na wodę oraz wyŜszemu 

zasilaniu atmosferycznemu w półroczu zimowym zasięg leja depresyjnego został 

zredukowany niemal do minimum. 

Wody podziemne obszaru Lublina charakteryzują się wysoką jakością, naleŜą do I oraz II 

klasy. Wody I klasy nie wymagają uzdatniania, natomiast II klasy naleŜy poddać prostemu 
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uzdatnianiu ze względu na ponadnormatywną zawartość Ŝelaza i manganu. Ich odczyn pH 

jest słabo zasadowy i wynosi najczęściej 7,0 ‐7,5 a przedział twardości mieści się 

przewaŜnie w zakresie 300‐500 mg Ca CO3/dcm3 (wody twarde ). 

Dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę do celów pitnych i gospodarczych jest ona 

pobierana z ujęć zlokalizowanych zarówno w granicach administracyjnych Lublina 

(„Prawiedniki”, „Dąbrowa”, „Wrotków”, „Dziesiąta”, „Sławinek”, „Centralna”, „Piastowskie”, 

„Bursaki” oraz „Felin”) jak i poza nimi (ujęcie „Wilczopole”). NajbliŜsze z nich względem 

inwestycji oddalone jest o ok.1,2km. 

Na obszarze metropolitalnym Lublina wytypowano trzy rejony, w obrębie których moŜliwe 

byłoby wybudowanie awaryjnych ujęć wód na wypadek zdarzenia ekstremalnego. NaleŜą do 

nich: ujęcie „Turka” połoŜone między miejscowościami Turka i Łuszczów, „Strzeszkowice” w 

dolinie lewostronnego dopływu Bystrzycy, rzeki KręŜniczanki oraz „Piaski-Gardzienice” w 

zlewni Giełczwi, której zasoby wód podziemnych w przeciwieństwie do zlewni Bystrzycy 

mają znaczne rezerwy. 

 Istotną rolę w morfologii miasta odgrywają doliny Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. 

Największą z nich jest asymetryczna dolina Bystrzycy o przebiegu SW-NE stanowiąca oś 

geomorfologiczną Lublina. Bystrzyca przepływa ok. 1100m na północny zachód od inwestycji i 

jest jej najbliŜszą rzeką. Jako lewy dopływ Wieprza, jest jedną z najwaŜniejszych rzek WyŜyny 

Lubelskiej Inne rzeki i zewidencjonowane cieki wodne (Czechówka, Czerniejówka) są znacznie 

dalej oddalone od miejsca budowy bo min. 5km. 

Obszar tej części miasta Lublina leŜy w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Środkowej 

Wisły. 

Przedsięwzięcie znajduje się w sąsiedztwie dwóch jednolitych części wód powierzchniowych o 

kodach: 

1) RW20001524699 i nazwie „Bystrzyca od zbiornika Z emborzyckiego do uj ścia” 

- krajowy kod jednolitej części wód: RW20001524699 

- scalona część wód powierzchniowych: SW0526 

-  średnia rzeka wyŜynna - wschodnia 

- naturalna część wód, 

-stan JCW: zły 

-ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagroŜona. 

Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w 

czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych 

moŜliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 

2) RW2000624674 i nazwie „Dopływ spod Świdnika” 

- krajowy kod jednolitej części wód: RW2000624674 

- scalona część wód powierzchniowych: SW0526 
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-potok wyŜynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 

- naturalna część wód, 

-stan JCW: zły 

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagroŜona 

 

3.4Powietrze atmosferyczne 

 Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla dzielnicy Zadębie (skrzyŜowanie ulicy 

Karpowicza i ulicy Zadębie) w Lublinie uwzględniający istniejące źródła (budynki i zakłady pracy, 

drogi itp.) na podstawie szacunku emisji – ze względu na ochronę zdrowia ludzi – przyjęto na 

podstawie danych dostarczonych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony załącznik niniejszego 

opracowania nr 6. Wartość średnioroczna stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 wynosi 31,2 µg/m3, 

pyłu PM2,5  wynosi 23,8 µg/m3, dwutlenku azotu 22,4 µg/m3 pozostałe substancje nie były 

mierzone. Środowiska w Lublinie. Aktualna wartość średnioroczna dla pyłu określona została na 

podstawie wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Lublinie. 

 

3.5 Krajobraz i biocenozy 

Opisywana Stacja demontaŜu zlokalizowana będzie na jednej działce o numerze 48/3. Na 

potrzeby inwestycji zajęta zostanie niewielka część działki wynosząca ok 15 arów.  

Dotychczas parcela nie wykorzystywana była efektywnie: obecnie nieuŜytek rolny, dawniej 

zasiewane były tam zboŜa. Porośnięta jest roślinnością niską, wśród której przewaŜają trawy z 

udziałem szczewołu plamistego, koniczyny róŜowej, wrotycza oraz innych roślin ruderalnych. 

Krajobraz działki nr 48/3 mimo, Ŝe bez zabudowy to naleŜy zaliczyć do zantropizowanego 

poprzez intensywnie wykorzystywane sąsiedztwo (mniejsze i większe zakłady pracy, ciągi 

komunikacyjne w tym kolejowe). Jest to krajobraz występujący na obszarach miast o 

postępującym zagęszczeniu zabudowy, z zachwianą równowagą układów biocenotycznych.  

Na przewaŜającym obszarze działki nr 48/3 Inwestora jak i działek bezpośrednio sąsiadujących 

raczej nie powinno się mówić o bioróŜnorodności – wszelką faunę i florę tam się znajdującą w 

zasadzie stworzył i ukształtował człowiek bowiem na zachód od przedmiotowej parceli znajdują 

się nieuŜytki rolne natomiast na wschód niewielki sad owocowy.  

Stałe uŜytkowanie przez człowieka okolicznych terenów powoduje, Ŝe występowanie dzikich 

zwierząt jest raczej ograniczone. Teren ten nie leŜy w strefie zagroŜenia powodzią lub 

podtopieniem. 

 

 

 



Raport  o oddziaływaniu na środowisko  stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych 
Strona 29 

 

3.6 Obszary podlegaj ące ochronie. 

W okolicy projektowanej inwestycji (do ok. 1km wokół) nie znajdują się miejsca chronione  pod 

kątem historycznym, środowiskowym lub innym.   

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemi ęgi  oddalony jest o ok 3,5km w kierunku 

północnym od miejsca inwestycji. Jest to obszar o duŜej atrakcyjności krajobrazowej. Jego 

głównym walorem jest głęboko wcięta dolina rzeki Ciemięgi z przylegającymi do niej stokami 

lessowymi, na których rozwinęła się gęsta sieć wąwozów i suchych dolin z ciekawą roślinnością 

kserotermiczną. OCK Dolina Ciemięgi swoim zasięgiem obejmuje dolinę rzeki w jej środkowym i 

dolnym biegu. Jest to obszar znajdujący się na północ od Lublina. 

Dolina Ciemięgi jest strefą graniczną Pasa WyŜyn i NiŜu Europejskiego, PłaskowyŜu 

Nałęczowskiego i Wysoczyzny Lubartowskiej. 

 

NATURA 2000 

Konsekwencją wstąpienia Polski do UE jest obowiązek włączenia 

się do systemu Natura 2000. Natura 2000 jest przyjętym przez Unię 

Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, 

najwaŜniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma 

zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać 

merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego 

w skali kontynentu. 

Polega on na wybraniu (według określonych kryteriów) a następnie skutecznym ochronieniu 

określonych obszarów. Podstawę do wybierania i chronienia obszarów zaliczanych do systemu 

Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy europejskie (tj. akty prawne wiąŜące rządy państw Unii): 

tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Habitatowa .   

Zgodnie z w/w prawem następujące najbliŜej usytuowane względem inwestycji obszary weszły w 

skład  systemu NATURA 2000: 

Bystrzyca Jakubowicka   - specjalny obszar ochronny (SOO) kod PLH060096 - 

połoŜony w odległości ok. 2,8 km w kierunku północno - wschodnim od przedmiotowej inwestycji. 

Ostoja połoŜona jest na WyŜynie Lubelskiej, na północny-wschód od miasta Lublina. Obszar o 

powierzchni blisko 300 ha połoŜony jest w rejonie lubelskim i obejmuje fragment doliny rzeki 

Bystrzycy (lewy dopływ Wieprza) wraz z ujściowym odcinkiem doliny rzeki Ciemięgi oraz stoki 

obu dolin. Na obszarze ostoi tworzy dosyć szeroką dolinę wysłaną cienkimi pokładami torfów, 

ograniczona stromymi skarpami. Na północ występują utwory lessowe, na południe margle 

kredowe. W lessie powstały głębokie wąwozy. LewobrzeŜne zbocza Bystrzycy i Ciemięgi 

porośnięte są murawami kserotermicznymi. Rzeka zachowała tutaj swój naturalny nurt, tworząc 

liczne meandry i starorzecza. Płaskie dno doliny pokryte jest siecią kanałów melioracyjnych, o 

róŜnym stopniu droŜności. Obszar ostoi pokryty jest łąkami. Ponadto występują kępy zakrzaczeń 
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oraz płaty zbiorowisk łęgowych. Przy ujściu Ciemięgi połoŜony jest jaz wraz z kompleksem 

stawów hodowanych. W tym rejonie obserwuje się znaczne podniesienie poziomu wód 

gruntowych, pozytywnie wpływające na obszar i przyległy płat łąk zmiennowilgotnych. Dolina 

Bystrzycy w rejonie ostoi przecięta jest w poprzek trzema drogami nasypach, z czego jedna 

droga biegnie przez ostoję, a druga stanowi jej północno-wschodnią granicę. Obszar doliny 

pozbawiony jest zabudowy, jednak otaczające dolinę rejony zajęte są przez nią w znacznej 

części. Tworzą je wsie Bystrzyce, Sobianowice, Zawadów, Łysaków, Turka oraz Osiedle Borek. 

Bystrzyca Jakubowicka jest waŜną ostoją staroduba łąkowego z wysoką liczebnością najwyŜszą 

w województwie. Obszar jest waŜnym siedliskiem dla populacji czterech motyli z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej. 

Ostoja Świdnik   - specjalny obszar ochronny (SOO) kod PLH060021 połoŜony w 

odległości ok. 4,3 km w kierunku południowo - wschodnim od przedmiotowej inwestycji. Obszar 

obejmuje trawiastą płytę lotniska. Trawa i nierówności na powierzchni lotniska są wyrównywane. 

Trawa jest podsiewana i dwukrotnie koszona, a na pasach startowych aŜ 6 krotnie w ciągu roku. 

Mimo tego Ŝyje tu najliczniejsza i najdalej na północ wysunięta w Polsce (z 7 zwartych) kolonia 

susła perełkowanego, Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten Ŝyje na 

terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj 

zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin. 

 

4. Opis analizowanych wariantów oraz uzasadnienie w ybranego wariantu. 

Inwestor planuje wybudowanie na obszarze działki nr 48/3 profesjonalnej stacji demontaŜu 

pojazdów i świadczenie usług w zakresie demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do instalacji wymagających uzyskanie pozwolenia 

zintegrowanego, o których mowa w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 96/61/EC z 24 września 

1996r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.  

 Planowane zadanie wiązać się będzie z budową niewielkiego, ale nowoczesnego 

zakładu usługowego wraz z infrastrukturą. Jest to wariant zasadniczy. Budowa tego typu zakładu 

powoduje konieczność spełniania przepisów prawa w tym zakresie.  

Zatem, aby cel osiągnąć i prowadzić usługi demontaŜu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zgodnie z Najlepszą Dostępną Techniką konieczne jest odpowiednie dobranie sektorów 

wewnątrz i na zewnątrz budynku jak i odpowiednie jego wyposaŜenie.  

RozwaŜano w zasadzie trzy warianty: 

1. Jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska moŜna traktować sytuację, w której 

Inwestor odstępuje od budowy stacji demontaŜu (tzw. wariant zerowy).  

2. Budowę stacji demontaŜu w innej lokalizacji – wariant alternatywny.  
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3. Budowę stacji demontaŜu w opisywanym kształcie na terenie działki nr 48/3 - ten wariant 

proponowany przez Inwestora jest wariantem zasadniczym i przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

 

4.1 Wariant zerowy polegaj ący na nie podejmowaniu przedsi ęwzięcia. 

Z pewnością wariant polegający na braku realizacji przedsięwzięcia (wariant zerowy) 

nie spowodowałby Ŝadnych zmian w miejscowym środowisku. Jednak oznaczałby 

konieczność rezygnacji z obranej przez Inwestora strategii i jego planu rozwoju. Prowadząc 

juŜ działalność związaną z motoryzacją (naprawa samochodów i sprzedaŜ części 

zamiennych) widziałby swoją firmę w tej branŜy. Ma juŜ wymagane doświadczenie w 

zakresie motoryzacji,  znane mu są problemy związane z niewłaściwym stanem technicznym 

pojazdów poruszających się po polskich drogach i z wymaganiami obejmującymi części 

wprowadzane ponownie do uŜytkowania (części zamienne, uŜywane).  

W przypadku wyboru wariantu zerowego naleŜy równieŜ wspomnieć o potrzebie 

prawidłowego zagospodarowywania wszelkiego rodzaju odpadów narzuconego Polsce przez 

Wspólnotę Europejską. W zgodzie z przepisami o złomowaniu pojazdów (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000r. w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji) utworzono podstawę warunków złomowania pojazdów 

dla całej Europy. NaleŜą do nich: 

• budowanie systemu odbioru, zabezpieczenia i oszacowania złomowanych pojazdów 

(system musi zapewnić dostępność do stacji demontaŜu lub odbioru pojazdu 

wycofanego z eksploatacji kaŜdemu właścicielowi auta);  

• tworzenie dokumentów dotyczących likwidacji pojazdu tak, aby stare auta trafiały do 

legalnych stacji demontaŜu;  

• bezpłatne wycofanie pojazdu z eksploatacji przez właściciela, pod warunkiem, Ŝe 

pojazd jest kompletny;  

Ustawodawca nakazuje utworzenie sieci stacji demontaŜu, a jak dotąd funkcjonuje 

ich w regionie tylko kilka obsługujących obszar o zaludnieniu ok. 700 tyś ludzi. To 

zdecydowanie za mało. 

W wariancie polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie wystąpią negatywne ani 

pozytywne skutki dla środowiska. ChociaŜ w przypadku tych ostatnich w skali makro 

pozytywne aspekty niewątpliwie będą. W podejściu mikro – z poziomu opisywanego terenu –

miejscowe środowisko pozostanie w stanie niezmienionym, a tym samym moŜna 

domniemywać, Ŝe byłby to wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
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4.2 Warianty alternatywny nr 1. 

 Jeden z rozwaŜanych wariantów alternatywnych moŜe polegać na budowie stacji demontaŜu w 

zupełnie innej lokalizacji  na terenie miasta Lublina. Rozwiązanie takie jest jak zazwyczaj w 

przypadku wariantowania lokalizacją trudne do oceniania: nie znając dokładnego usytuowania 

tak wybudowanej stacji, jej wyposaŜenia i wielkości oraz bezpośredniego sąsiedztwa – trudno 

załoŜyć czy powstałe na skutek budowy jak i funkcjonowania nowego obiektu oddziaływania na 

środowisko mieściły by się w dopuszczalnych prawem poziomach (powietrze) i granicach terenu 

(hałas). Nie znając dokładnego sąsiedztwa (obszary chronione, zabudowa mieszkaniowa) trudno 

takŜe wyrokować czy ten wariant alternatywny nie powodował by konfliktów społecznych. Takie 

wariantowanie lokalizacją jest w zasadzie tylko na potrzeby niniejszego opracowania poniewaŜ 

Inwestor nie posiada we władaniu odpowiedniej parceli z przeznaczeniem na tego typu usługi 

uciąŜliwe. A zakup drugiej takowej w chwili obecnej jest zupełnie nieuzasadniony ekonomicznie 

(dlaczegóŜ by to robić skoro działka z idealnym przeznaczeniem jest i jest przedmiotem 

niniejszej oceny).  

Ewentualne warianty mogą dotyczyć takŜe wyboru technologii funkcjonowania zakładu – zamiast 

stacji demontaŜu moŜna by prowadzić punkt zbierania pojazdów do demontaŜu. Bezpośrednia 

bliskość istniejącej infrastruktury i powiązanie komunikacyjne wykazują, Ŝe stworzenie stacji 

demontaŜu na opisywanej działce nie będzie powodować większych trudności. A zdecydowanie 

podniesie rentowność działalności Inwestora (wprowadzanie do obrotu części i podzespołów 

nadających się do ponownego wykorzystania). Jednak zmiana koncepcji (ze stacji demontaŜu 

na punkt zbiórki) w tym konkretnym przypadku nie będzie miała przeniesienia na zmianę 

oddziaływań środowiskowych, a jedynie stanowić będzie wariantowość technologiczną i 

ekonomiczną inwestycji. Twierdzenie takie moŜna podeprzeć m.in. koniecznością budowy moŜe 

nie dwóch budynków lecz na pewno jednego do którego równieŜ podłączyć naleŜałoby media, 

ogrzewać go, utwardzić i ogrodzić teren wokół takiego budynku zbierania pojazdów do 

demontaŜu – oddziaływania byłyby naprawdę podobne.  

 

4.3 Warianty zasadniczy wybrany przez Inwestora. 

  Na etapie koncepcji zdecydowano się na wybudowanie stacji demontaŜu wycofanych 

z eksploatacji na terenie działki nr 48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie. Jest to wariant zasadniczy, 

który, został poddany w dalszej części opracowania ocenie wpływu na środowisko, która z kolei 

wykazała, Ŝe wszystkie oddziaływania powstałe na etapie budowy jak i funkcjonowania 

inwestycji nie przekroczą dopuszczalnych prawem poziomów i zamkną się w obrębie 

przedmiotowej działki. DąŜeniem nadrzędnym przy prowadzeniu takiej działalności jest ochrona 

środowiska naturalnego przed szkodliwymi substancjami zawartymi w samochodzie oraz 

porzucaniem ich w miejscach przypadkowych. Samochód staje się odpadem w przypadku 
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spełnienia definicji odpadu zawartej w ustawie [4], tzn. gdy jego posiadacz pozbywa się go, 

zamierza się go pozbyć lub do jego pozbycia jest zobowiązany. 

W przypadku wariantu zasadniczego nie przewiduje się napięć i konfliktów mających swoje 

podłoŜe głównie w dbałości o ochronę interesów osób trzecich lub miejscowego środowiska 

(obszarów chronionych przyrodniczo, hałasu, czystości powietrza atmosferycznego itp). 

ChociaŜ patrząc pod kątem nagromadzenia znacznej ilości odpadów to tego typu instalacja 

moŜe powodować niepokoje sąsiadów i okolicznych mieszkańców.  W  rozumieniu  

rozporządzenia  [11]  wyeksploatowany  samochód  stanowi  bowiem odpad  niebezpieczny.  

Jest  to  odpad  szczególny  ze  względu  na  skalę i  powszechność jego  występowania  oraz  

ilość i  róŜnorodność materiałów, z  których  jest  zbudowany.  Odpad,  o  którym  mowa,  jest  

uciąŜliwy  dla  środowiska,  ze  względu  na  zawarte  w  nim  substancje  niebezpieczne, ale 

równocześnie moŜe stanowić źródło cennych surowców wtórnych.  Dlatego tylko całkowicie 

profesjonale podejście do demontaŜu i gospodarowanie odpadami – jak ma to miejsce w 

przypadku stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji dać moŜe pewną gwarancję o  

dbałość o interesy osób trzecich jak i o miejscowe środowisko naturalne. 

Na terenie Lublina funkcjonuje w chwili obecnej tylko kilka profesjonalnych stacji demontaŜu. 

Warsztatów samochodowych jest sporo jednak tylko kilka stacji. W opracowywanych okresowo 

planach gospodarki odpadami na poziomie województwa (a wcześniej powiatu i gmin) 

niejednokrotnie wymieniane jest jako działanie priorytetowe tworzenie profesjonalnych stacji 

demontaŜu lub przynajmniej punktów pozyskiwania odpadów samochodowych.  

Zapisy ustawy [8] w art.11 ust.1 wskazują wyraźnie, Ŝe „Wprowadzający pojazd jest obowiązany 

zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej „siecią”, obejmującą terytorium kraju w taki 

sposób, aby w kaŜdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontaŜu lub 

punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontaŜu, połoŜone w róŜnych 

miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu moŜliwość oddania pojazdu wycofanego z 

eksploatacji” 

A wprowadzających pojazd na danym terenie (w tym przypadku województwie lubelskim) moŜe 

być i kilkudziesięciu.  Zatem widać wyraźnie, Ŝe jest znaczny niedobór tego typu inwestycji w 

województwie i jest potrzeba ich tworzenia.  Ustawodawca określił nawet kary za nie 

wywiązywanie się z zapisów dot. tworzenia sieci stacji demontaŜu (art. 14 w/w ustawy). 

Dlatego teŜ Inwestor rozwaŜa nawiązanie współpracy z wprowadzającym pojazdy jakim są 

dealer’zy marki Ford i Renault.  

Równocześnie z uruchomieniem inwestycji stworzone mogą zostać nowe miejsca pracy (mimo, 

Ŝe to głównie etap realizacji generuje miejsca pracy, jednak równieŜ w trakcie eksploatacji stacji 

planuje się stworzenie kilku dodatkowych etatów).  
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W związku z powyŜszym, oraz ze względu na opisane wyŜej wady aktualnie stosowanych w 

regionie rozwiązań, naleŜy przyjąć, Ŝe celowy i uzasadniony jest wybór proponowanego wariantu 

realizacji przedsięwzięcia.  

Po za powyŜszymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wybór wariantu zasadniczego są: 

• warunki terenowe, brak w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych, stan 

własności gruntów oraz moŜliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z 

lokalizacją projektowanej inwestycji, 

• zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• bezpośrednia bliskość tak wybudowanej stacji demontaŜu z drogą publiczną, 

• poziom techniczny stosowanych rozwiązań, uwzględnienie i zastosowanie najlepszych 

dostępnych technik mających wpływ na wielkość oddziaływań wprowadzanych do 

środowiska,  

• odczucia społeczne. 

Wybór wariantu zasadniczego nie będzie się wiązał z rezygnacją z potencjalnych korzyści 

ekonomicznych moŜliwych do uzyskania przez Inwestora. Przedstawiony kierunek rozwoju firmy 

Inwestora jakim jest budowa stacji demontaŜu wydaje się korzystna i logiczna poniewaŜ nie 

wiąŜe się z przekwalifikowaniem, przebranŜowieniem Inwestora, a jedynie z kontynuacją juŜ 

obranego kursu obejmującego szeroko rozumiane usługi motoryzacyjne. 

NaleŜy równieŜ uwzględnić, Ŝe inwestycja nie jest zaliczana do tych znacznie uciąŜliwych dla 

środowiska (IPPC) poniewaŜ Inwestor planuje przepustowość swojego zakładu na poziomie ok. 

1,5 tony na dobę (jeden pojazd dziennie) i nie jest tym samym zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w rozporządzeniu o instalacjach [24]. 
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5. Przewidywane oddziaływania na środowisko wynikaj ące z realizacji i 

funkcjonowania wariantu wybranego przez Inwestora. 

NaleŜy rozpatrzyć dwa główne etapy planowanego przedsięwzięcia: 

� etap jego realizacji i 

� okres funkcjonowania. 

 

5.1Etap realizacji. 

Podczas budowy projektowanego budynku biurowo-warsztatowego wraz z 

magazynem, wiatą wraz z infrastrukturą i utwardzeniem  przewiduje się wykonywanie robót 

budowlanych koniecznych technologicznie i przewidzianych w projekcie budowlanym. Będą 

to prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod fundamenty obiektów, z ich 

uzbrojeniem i wykończeniem. Będą to takŜe prace ziemne związane wykonaniem przyłączy, 

z korytowaniem podłoŜa na zewnątrz pod utwardzenie i instalacje kanalizacyjne wraz z 

urządzeniami podczyszczającymi.  

Rozpatrując planowany zakres robót budowlanych naleŜy zaznaczyć, Ŝe będą one wszystkie 

wykonywane tylko na terenie wspomnianej działki nr 48/3.  

Zakłada się, Ŝe Inwestor zleci wykonanie wszystkich prac (ich dokładną ilość, czas trwania i 

sposób wykonania będą opisane w opracowanym docelowo projekcie budowlanym) 

wykwalifikowanej firmie budowlanej posiadającej odpowiednie doświadczenie, referencje i 

park maszynowy. 

Czas trwania etapu realizacji nie będzie dłuŜszy niŜ 10 miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc 

proces realizacji inwestycji podlegać będzie pewnym prawidłom i zasadom: prace będą 

wykonywane wyłącznie w porze dziennej, przy załoŜeniu zastosowania sprzętu sprawnego 

pod względem technicznym, posiadającego waŜne dopuszczenie do ruchu oraz sprawny 

układ wydechowy. 

W okresie budowy największą uciąŜliwość dla środowiska będą stanowić: 

o zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami pojazdów mechanicznych, 

o emisja hałasu, 

o oddziaływanie na miejscowe środowisko gruntowe, 

o powstawanie odpadów. 
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Powietrze atmosferyczne.  

Oddziaływanie to związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz 

transportem materiałów, dostarczanych na plac budowy. Roboty ziemne, w zaleŜności od 

warunków wilgotnościowych powietrza w czasie realizacji prac, mogą spowodować wzrost 

zapylenia powietrza w wyniku przemieszczania się mas ziemnych. Wystąpi zatem 

nieznaczna emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw oraz 

niewielki wzrost zapylenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych.  

NaleŜy załoŜyć, Ŝe wykorzystywane pojazdy będą dopuszczone do ruchu, a zatem 

będą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń w wydalanych 

spalinach. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciąŜone oraz eksploatowane na 

najwyŜszych obrotach, gdyŜ powoduje to zwiększenie emisji spalin.  

Oddziaływanie to będzie miało charakter przemijający (okresowy), nie będzie miało 

większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Będzie 

dotyczyć tylko i wyłącznie etapu realizacji przedsięwzięcia do czasu zakończenia prac 

budowlanych (ok. 10 miesięcy).  

 

Hałas.  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost uciąŜliwości akustycznej związany 

z poruszaniem się pojazdów mechanicznych, głównie samochodów cięŜarowych 

wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych, ale takŜe maszyn i sprzętu 

budowlanego (koparka, zagęszczarka, betoniarka, wiertarki, piły itp.).  

Nie ma obawy, Ŝe generowany etapem realizacji hałas będzie dokuczliwy dla okolicznych 

mieszkańców poniewaŜ bezpośrednie sąsiedztwo miejsca inwestycji stanowią tereny 

aktywności gospodarczej (bez prawa zabudowy mieszkaniowej), a najbliŜsze tereny 

chronione akustycznie znajdują się w odległości  będą oddalone o ok. 300m od granicy 

działki Inwestora.   

Planowana inwestycja będzie miała nieskomplikowany zakres prac budowlanych – nie 

powinna być więc uciąŜliwa akustycznie.  

Oddziaływanie to będzie miało równieŜ charakter przejściowy i krótkotrwały  - do 

czasu zakończenia prac budowlanych. 

 

Środowisko gruntowo wodne.  

Grunt. 

Prace budowlane spowodują zajęcie i zniszczenie wierzchniej warstwy gleby w obrębie 

maksymalnie 15 arów z powierzchni parceli nr 48/3. Pozostała część działki będzie 

zadarniona i zasiana trawą stanowiąc w przyszłości trawnik. Plac przeznaczony na 

projektowany obiekt nie stanowi szczególnie cennych terenów – uŜytkowany był wcześniej 
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rolniczo (zasiewane były zboŜa), a obecnie jest nieuŜytkiem. W obrębie terenu 

przeznaczonego pod inwestycję występują proste warunki geologiczno – inŜynierskie. 

Pokrywa glebowa takŜe bez szczególnych walorów bonitacyjnych (III i IV klasa). 

 

Wody powierzchniowe. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują wody powierzchniowe stojące ani 

płynące.  NajbliŜej płynącym ciekiem wodnym jest rzeka Bystrzyca, która jest oddalona o ok. 

1100m w najbliŜszym miejscu. Oddzielona ona jest od terenu inwestycji prywatnymi działkami 

zabudowanymi jak i terenami rolnymi i komunikacyjnymi.   

Inne wody powierzchniowe są jeszcze bardziej oddalone od miejsca budowy.   

Biorąc pod uwagę powyŜsze odległości moŜna z całą pewnością stwierdzić, Ŝe etap budowy 

inwestycji będzie całkowicie bez wpływu na wody powierzchniowe. 

Jakkolwiek w tym miejscu naleŜy zaznaczyć, Ŝe wszelkie materiały budowlane nie powinny i 

nie będą składowane w nadmiarze w dłuŜszym czasie przy placu budowy. Po dostarczeniu 

na plac będą sukcesywnie zuŜywane w procesie budowlanym. Przy placu budowy rozwaŜyć 

naleŜy zainstalowanie tymczasowego węzła sanitarnego (ubikacja toi-toi serwisowana przez 

dostawcę), chyba, Ŝe Inwestor zapewni ekipie moŜliwość korzystania z innej toalety. 

Ewentualne wycieki, rozlewy z maszyn i sprzętu oraz powstałe wówczas zanieczyszczenia 

płynne usuwane będą za pomocą tzw. „apteczki ekologicznej”. Jest to zestaw róŜnorakich 

środków (np. ATLAN'TOL) przeznaczonych do szybkiej neutralizacji wycieków substancji 

niebezpiecznych. Apteczka obowiązkowo będzie na wyposaŜeniu inwestycji. UmoŜliwi 

szybką reakcję na wyciek i zabezpieczy środowisko gruntowo - wodne.  

Na etapie realizacji przedsi ęwzięcia nie b ędą generowane Ŝadne ścieki.  

Przy takich załoŜeniach nie powinny wystąpić i nie wystąpią oddziaływania na wody 

powierzchniowe na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

 

Wody podziemne. 

Zakłada się wykonanie ław fundamentowych pod ściany i elementy nośne budynku  na 

głębokość do ok 0,8 m ppt.  

Zwierciadło wód podziemnych w rejonie doliny Bystrzycy znajduje się na głębokości około 

172 m n.p.m. do 163 m n.p.m. Przyjmując najniŜszą rzędną terenu działki nr 48/3 na 

poziomie 178,3 m n.p.m moŜna stwierdzić, Ŝe do pierwszego poziomu wodonośnego będzie 

ok. 6,3m. Dlatego teŜ nie przewiduje się natrafienia w trakcie budowy na wody podziemne.  

JednakŜe w okresie intensywnych opadów deszczu lub roztopów śniegu, woda wsiąkowa 

będzie miejscami stagnować w płytszych rejonach gruntu. ZałoŜyć zatem moŜna Ŝe lokalnie 

podczas prowadzenia prac ziemnych (fundamentowych) moŜe nastąpić nagromadzenie w 
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wykopie wód odwodnieniowych, opadowych itp. W takim przypadku nastąpi wypompowanie 

wody i rozsączenie jej w grunt na działce nr 48/3 na terenach czynnych biologicznie. 

Ewentualne wycieki, rozlewy z maszyn i sprzętu oraz powstałe wówczas 

zanieczyszczenia płynne usuwane będą za pomocą powyŜej opisanej „apteczki 

ekologicznej”.  

 

Odpady. 

Na etapie budowy inwestycji będą powstawały odpady związane z: 

o pracami ziemnymi związanymi z projektowanymi budynkami i ich infrastrukturą, 

o pracami instalacyjnymi przy wyposaŜeniu obiektów, 

o uŜytkowaniem sprzętu budowlanego, 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie. 

Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę moŜliwości wtórnie 

wykorzystywane, bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych. PoniŜej w tabeli nr 1 przedstawiono rodzaje i ilości 

odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji. 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Źródło powstawania Ilość [Mg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

Plac budowy - 
opakowania po 

materiałach 
budowlanych 

3,0 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych j.w. 2,0 

3 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niŜ 

wymienione w 15 02 02 

Plac budowy 0,3 

4 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

Plac budowy nowej 
chlewni, modernizacja 
istniejącej chlewni nr 1 

20,0 

5 17 02 01 Drewno 
Plac budowy – deski 
szalunkowe, podpory, 
elementy rusztowania 

2,0 

6 17 04 05 śelazo i stal  
Plac budowy –

zbrojenia, blachy, 
gwoździe, wkręty 

1,5 

7 17 04 11 Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 Plac budowy – resztki 
instalacji 

0,2 

8 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontaŜu inne niŜ 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, i 

17 09 03 

Plac budowy 20,0 

9 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

prace budowlane, 
prace porządkowe 

10,0 

tabela nr 1 
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Wszystkie ewentualnie powstałe natenczas odpady nie będą stanowić odpadów 

niebezpiecznych. Do prac budowlanych Inwestor planuje zatrudnić firmę zewnętrzną. W 

takim przypadku za wytworzone w trakcie prac odpady odpowiadać będzie podmiot 

wykonujący usługę poniewaŜ, zgodnie z ustawą o odpadach jeŜeli właściciel zakładu zleci 

wykonanie poszczególnych prac firmie zewnętrznej wówczas to dana firma wykonująca 

usługę jest wytwórcą odpadów, a nie właściciel/uŜytkownik obiektu. NaleŜy przy takiej formie 

działania jedynie pamiętać, Ŝe wykonawstwem musi się zająć kompetentna firma, która ma 

na prowadzenie działalności, w tym gospodarowanie odpadami i transport, odpowiednie 

zezwolenie. 

Jakkolwiek naleŜy załoŜyć, Ŝe: 

� Odpady papierowe (15 01 01), z tworzyw sztucznych (15 01 02) oraz sorbenty, 

materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

(15 02 03) - będą gromadzone w kontener ustawiony w tym celu przy placu budowy. 

MoŜliwe jest ustawienie kilku kontenerów celem prowadzenia segregacji odpadów. 

Odbiorcą będzie firma wykonująca usługę bądź firma SUEZ Wschód Sp. z o.o., 

posiadający stosowne zezwolenia na zbiórkę takich odpadów i obsługujący teren 

Lublina. 

� Odpady z Ŝelaza i stali będą gromadzone w jednym miejscu (stos) i zostaną 

sprzedane jako surowce wtórne (skup złomu). 

� Odpady z drewna takŜe będą układane w stos, a sposób postępowania z nimi będzie 

dwojaki – w związku z tym, Ŝe będą to głównie deski szalunkowe, palety, podpory i 

łaty – jeŜeli ich stan techniczny będzie właściwy zostaną przez Inwestora 

magazynowane celem ponownego wykorzystania. W przypadku nieodpowiedniego 

stanu technicznego zostaną potraktowane jako paliwo do pieca w domu mieszkalnym 

Inwestora.  

� Odpady z betonu (17 01 01) i „zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu 

inne …” (17 09 04) – powstałe przy zalewaniu fundamentów, posadzek, ubytki 

materiałów budowlanych, kostki brukowej itp. (niewymiarowe, nadkruszone, pęknięte) 

– będą magazynowane w pryzmie przy placu budowy. Będą odebrane przez firmę 

SUEZ Wschód Sp. z o.o. 

� Odpady typu resztki kabli elektrycznych (17 04 11) kable inne niŜ wymienione w 17 

04 10 zostaną odebrane przez w/w firmę. 

� Odpady komunalne (20 03 01) powstawać będą w związku z pracą ekip 

budowlanych, a w zasadzie z ich zapleczem socjalnym. Kontenery ustawione będą w 

pobliŜu placu budowy, będą sukcesywnie opróŜniane przez powyŜej wspomnianą 

firmę -  w miejsce odbieranego pełnego będzie pozostawiany pusty. Wszystko to 
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dzieje się odpłatnie i zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i 

czystości w gminie miejskiej Lublin. 

W trakcie realizacji inwestycji powstające na ten czas w/w odpady będą gromadzone w 

kontenerach ustawionych w pobliŜu placu budowy i serwisowanych przez firma SUEZ 

Wschód Sp. z o.o. -  w miejsce odbieranego pełnego będzie pozostawiany pusty. Po 

zakończeniu prowadzenia prac budowlanych kontenery wraz z odpadami zostaną odebrane 

z terenu zakładu. Kontenery będą specjalistyczne (na odpady), ale o róŜnych pojemnościach 

w zaleŜności od odpadu.  

Po za kontenerami odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będzie się 

magazynować w stosach. Dotyczy to odpadów z drewna i ze stali i Ŝelaza. Stosy oddzielne 

dla tych odpadów. Na podłoŜu gruntowym – nie ma potrzeby zabezpieczania podłoŜa z 

uwagi, Ŝe będą to odpady niezanieczyszczone substancjami szkodliwymi dla środowiska (np. 

ropopochodnymi), a odpady z typowej stali konstrukcyjnej (druty, pręty, gwoździe) i drewna 

szalunkowego. Po za tym odpadów będzie bardzo niewiele (tabela nr 1) i będzie się je 

bardzo krótko magazynowało we wspomnianych stosach. Będzie to całkowicie bez wpływu 

na miejscowe środowisko gruntowo – wodne. Jest to jak najbardziej typowe i szeroko 

praktykowane rozwiązanie.  

Wszystko powyŜej opisane dzieje się zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania 

porządku i czystości w gminie oraz z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Nie przewiduje się na tym etapie odpadów niebezpiecznych. 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia –zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy [4] oraz 

rozporządzeniem [11] na przedmiotowej inwestycji w trakcie budowy  prowadzić się będzie 

następujące procesy odzysku dla poszczególnych odpadów: 

• kod 17 02 01 „Drewno” –przy przyszłych pracach remontowych, budowlanych lub 

wykorzystane jako materiał opałowy (R5 - recykling nieorganicznych materiałów 

budowlanych lub R1 -wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka 

wytwarzania energii), 

Emisja odpadów na etapie realizacji przedsi ęwzięcia będzie miała pomijalnie mały 

wpływ na środowisko; b ędzie miała charakter okresowy, przemijaj ący 

W trakcie realizacji inwestycji powstaną masy ziemne w ilości ok. 50Mg stanowiące urobek 

zebrany podczas wykopów. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy [4] - przepisów ustawy niestosuje 

się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym 

wydobytych w trakcie robót budowlanych pod warunkiem, Ŝe materiały te zostaną 

wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym zostały 

wydobyte. A taki wła śnie sposób zagospodarowania mas ziemnych jest plano wany  - 

spełniając standardy jakości gleby i ziemi zostan ą wykorzystane do niwelacji terenu przy 
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budynkach na działce nr 48/3 oraz uformowania i utw ardzenia ci ągów 

komunikacyjnych . Dlatego nie ujęto ich w strumieniu odpadów w tabeli nr 1. 

 

Inne.  

Roboty inwestycyjne będą związane z pracami ziemnymi, uŜywaniem sprzętu 

mechanicznego oraz lokalizacją miejsc składowania materiałów budowlanych. MoŜna zatem 

rozwaŜyć oddziaływanie na florę związane z okresowym przekształceniem struktury gleby. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało miejsce częściowe zniszczenie roślinności 

na części działki nr 48/3 przeznaczonej pod budowę. Nie będzie to cenna roślinność –trawy z 

udziałem szczewołu plamistego, koniczyny róŜowej, wrotycza oraz innych roślin ruderalnych 

ZałoŜenia projektowe nie kolidują z istniejącym drzewostanem znacznie oddalonym od 

miejsca budowy.  

Natomiast ewentualne oddziaływanie na faunę będzie miało charakter pośredni, jako efekt 

czasowego przekształcenia terenu dla drobnych zwierząt przebywających w sąsiedztwie 

ludzi. Przemieszczenie gruntu spowoduje okresowe zakłócenie warunków siedliskowych 

zoocenoz glebowych (edafonu). Nie będą to cenne zoocenozy. 

Prace nie będą nie będą miały wpływu na bytowanie i rozród awifauny. 
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5.2 Etap eksploatacji. 
5.2.1 Środowisko gruntowo – wodne. 

 ZagroŜeniem dla czystości środowiska gruntowo-wodnego mogą być przede 

wszystkim ścieki (sanitarne, przemysłowe i deszczowe) oraz odpady. Odpadów wytwarzanych 

podczas funkcjonowania stacji demontaŜu Inwestora -zresztą jak kaŜdej innej- będzie 

stosunkowo duŜo (omówione je w części nr 5.2.10 opracowania). Nieprawidłowe 

gospodarowanie nimi moŜe wpłynąć na kumulowanie się w glebie róŜnorakich zanieczyszczeń – 

spływając z placów składowania odpadów przenikają zwłaszcza do płycej połoŜonych zasobów 

wód podziemnych powodując ich degradację.  

Sposób postępowania ze ściekami jest zgodny z rozporządzeniem [23], a w przypadku 

omawianej inwestycji naleŜy rozpatrzyć powstawanie opisanych poniŜej rodzajów ścieków.  

 

5.2.1.1Ścieki bytowo-gospodarcze. 

W projektowanym głównym budynku stacji demontaŜu będą pomieszczenia biurowo – socjalne z 

pełnym węzłem sanitarnym (punkty wodne, toalety itp). Dlatego teŜ zakłada się powstawanie 

ścieków bytowo – gospodarczych, które zbierane będą zewnętrzną, doziemną instalacją 

kanalizacji sanitarnej, a następnie poprzez projektowane przyłącze odprowadzane będą do 

publicznej sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

5.2.1.2Ścieki przemysłowe 

Ścieki technologiczne (zaliczane do przemysłowych) z głównego budynku z pomieszczeń 

warsztatowych (osuszania i demontaŜu) oczyszczane będą przez osadnik i separator 

substancji ropopochodnych i wprowadzane, poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej, do 

publicznej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków przemysłowych w ten sposób 

do kolektorów publicznych obwarowane będzie odrębnym postępowaniem administracyjnym 

– pozwoleniem wodnoprawnym.  

W przypadku braku zgody zarządcy sieci na wprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków 

przemysłowych zaprojektowany zostanie zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe o 

pojemności ok. 10m3.  Ścieki te następnie transportem asenizacyjnym trafiać będą do 

oczyszczalni ścieków. 

Zakłada się wytwarzać ok. 1-2m3 ścieków technologicznych miesięcznie. 
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5.2.1.3Ścieki deszczowe. 

 W przypadku omawianego zakładu ścieki deszczowe rozdzielane będą na dwie grupy: 

− z połaci dachowych zbierane będą w zorganizowany sposób poprzez rynny i 

rury spustowe odprowadzane na tereny zielone w obrębie działki Inwestora.  

− z nawierzchni sektorów usytuowanych przed budynkiem oraz nawierzchni 

komunikacyjnych wewnętrzną, doziemną instalacją kanalizacyjną deszczową 

do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a następnie do 

podziemnego zbiornika retencyjno - rozsączającego ze skrzynek 

rozsączajacych z tworzywa sztucznego. Częściowo podlegać będą infiltracji w 

grunt. Alternatywą jest odprowadzenie ścieków do otwartego zbiornika 

retencyjno- rozsączającego na terenie działki Inwestora. Woda w tym 

zbiorniku podlegać będzie odparowaniu, a częściowo infiltracji w grunt. W 

zaleŜności od rachunku ekonomicznego moŜliwe będzie wykorzystywanie 

części oczyszczonych wód opadowych na potrzeby procesu technologicznego 

(myjka części i podzespołów, sprzątanie itp) jak równieŜ na cele sanitarne 

(spłukiwanie toalet).  

Odprowadzenie ścieków deszczowych do ziemi obwarowane będzie 

odrębnym postępowaniem administracyjnym – pozwoleniem wodnoprawnym.  

Sposób postępowania ze ściekami deszczowymi jest zgodny § 19 rozporządzenia [24].  

 

Bilans wód opadowych z powierzchni utwardzonych. 

Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia utwardzona na działce nr 48/3 :ok. 500 m2 

- rodzaj nawierzchni: kostka betonowa, 

- współczynnik spływu powierzchniowego: 0,9 (płyty betonowe) 

Jako zlewnię przyjęto tereny utwardzone o łącznej powierzchni ok. 500m2 

F = 500 m2 = 0,05ha 

NatęŜenie deszczu miarodajnego: 

• prawdopodobieństwo 50% 

• czas trwania deszczu t=12min 

                                     gM= 592 / 120,667 = 113 [l/s·ha] 

Spływ miarodajny: 

QM = F · Ψ · gM = 0,05 ha x 0,9 x 113 [l/s·ha] = 5,1 l/s 

Jednorazowy miarodajny dopływ do odbiornika 

VM = QM · t = 5,1 l/s x 720 s = 3672 l = 3,672 m3 
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NatęŜenie deszczu nawalnego: 

• prawdopodobieństwo 10% 

• czas trwania deszczu t=15min 

                                   gN= 1013 / 150,667 = 166 l/s·ha 

Spływ nawalny: 

QN = F · Ψ · gN = 0,05 ha x 0,9 x 166 [l/s·ha] = 7,47 l/s 

Jednorazowy nawalny dopływ do odbiornika 

VN = QN · t = 7,47 l/s x 900 s = 6723 l = 6,723 m3 

 

Dobór separatora substancji ropopochodnych: 

Separator ma za zadanie podczyszczenie ścieków spływających z terenu powierzchni 

utwardzonych działki, na której projektowana jest inwestycja. Dobór odpowiedniego separatora 

jest rzeczą niesłychanie istotną i sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej (NS - 

nominal size ang.). Wielkość ta określa maksymalny przepływ ścieków deszczowych i/lub 

procesowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana w w/w normie redukcja stęŜeń 

substancji ropopochodnych na odpływie z separatora. 

Do obliczeń separatora przyjęto: 

• powierzchnia zlewni Az = 500 [m2] 

• natęŜenie deszczu miarodajnego gM = 113 [l/s·ha] 

• współczynnik gęstości dla separatorów  fd = 1  

• miarodajny spływ wód opadowych:   QM = 5,1 l/s 

• wielkość nominalna:      NG =  QM x fd = 5,1 [l/s] x 1 = 5,1 [l/s] 

• pojemność osadnika:  

                                     100 x NG/ fd = 100 x 5,1[l/s] / 1 = 510 [l ]  

W przypadku napływu nawalnego: 

• nawalny spływ wód opadowych:   QM = 7,47 l/s 

• pojemność osadnika:  

                                     100 x NG/ fd = 100 x 7,47 [l/s] / 1 = 747 [l ]  

 

Na podstawie powyŜszych obliczeń naleŜy stwierdzić, Ŝe na potrzeby kanalizacji deszczowej 

tzw. brudnej zainstalowany powinien być separator substancji ropopochodnych ze 

zintegrowanym osadnikiem o pojemności min. 750l, który  w bezpieczny sposób będzie w stanie 

przyjąć kaŜdą ilość ścieków deszczowych (nawet z deszczu nawalnego) z opisywanego terenu. 

 

 



Raport  o oddziaływaniu na środowisko  stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych 
Strona 45 

 

5.2.1.4 Ujęcia wody pitnej, zbiorniki wód podziemnych i wody 

powierzchniowe. Stosunki wodne na omawianym terenie . 

Dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 

1) jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych części: 

a) wód przejściowych lub przybrzeŜnych, 

b) wód sztucznych lub silnie zmienionych; 

2) jednolite części wód podziemnych; 

Teren opisywanej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze jednolitych części wód 

podziemnych nr 89 – krajowy kod: GW230089. Jest to podział na 172 jednolite części i 3 

subczęści. Region wodny: Środkowa Wisła. Region hydrogeologiczny wg Atlasu 

hydrogeologicznego Polski 1995 r.:  IX – lubelsko-podlaski. 

JCWPd 89 charakteryzuje się znaczną nadwyŜką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do 

wielkości poboru wynoszącego ok. 50 % wielkości zasobów, przy czym pobór jest 

skoncentrowany głównie w rejonie Lublina, gdzie jego wielkość ponad dwukrotnie przewyŜsza 

wartość modułu zasobów dyspozycyjnych. Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie kredy górnej 

sięga 100-150 m p.p.t.  Ta jednolita część wód nie ma jeszcze sporządzonej oceny. Jednak w 

tym miejscu jeszcze przed podziałem na 172 części znajdował się JCWPd 107. Wg informacji z 

WIOŚ Lublin stan ilościowy JCWPd 107 w 2015r był  zły (w subczęści). Stan chemiczny był 

dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagroŜona: ze względu na 

znaczacy pobór wody z poziomu kredowego przez ujęcia aglomeracji lubelskiej 

Dane jednolitych części dołączono jako załącznik nr 7. 

Rozpatrując oddziaływanie na w/w wody podziemne trzeba stwierdzić, Ŝe: 

� W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie wyst ępują jakiekolwiek czynne uj ęcia 

wody wykorzystywane na potrzeby spo Ŝycia ludzi.  Cała okolica jest z 

wodociągowana, a sieć zaopatruje się w wodę z ujęcia oddalonego o ok. 1,2km. Jest 

to więc znaczna i bezpieczna odległość. 

Po za odległością, która jest bezpieczna dla ujęć wody podziemnej dodatkową 

korzyścią jest wykonanie wszystkich podłoŜy wewnątrz budynku stacji demontaŜu 

jako całkowicie szczelnych – zastosowany będzie beton wodoszczelny z wewnętrzną 

siecią kanalizacji technologicznej zakończonej urządzeniami podczyszczającymi 

substancje ropopochodne.  Przeprowadzone próby szczelności urządzeń, sieci itp.  

Następnym rozwiązaniem zabezpieczającym wody podziemne jest zaprojektowanie 

sektorów na zewnętrz takŜe jako całkowicie szczelnych. Wykonane one będą z kostki 

betonowej układanej na zagęszczonej podsypce cementowej. Tutaj równieŜ 

zainstalowana będzie podziemna sieć kanalizacji deszczowej brudnej z urządzeniami 

podczyszczającymi.   
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Kolejnym zabezpieczeniem wód podziemnych będzie całkowicie profesjonalna i 

zgodna z prawem gospodarka odpadami. Te będą składowane we właściwych 

pozycjach, we właściwych pojemnikach z zachowaniem segregacji. Pojemniki 

profesjonalne, nigdy nie będą przepełnione.  

Nie bez znaczenia będzie profesjonalny odbiorca odpadów posiadający stosowne 

zezwolenia na ich odbiór, transport itp. 

• Poprzez zaspokajanie potrzeb wodnych na cele socjalno - bytowe (oraz w niewielkim 

stopniu na cele mycia części i podzespołów) inwestycja będzie miała bardzo niewielki 

udział w ilościowym bilansie wód podziemnych. Udział ten nie będzie znaczący i 

wyniesie 60m3/rok. Uwzględniając technologię i czas pracy zakładu będzie to tuczu, 

pojenia i czas trwania cyklu – będzie to ok. 0,3m3/dobę. JCWPd nr 75 charakteryzuje 

się pewną nadwyŜką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poboru.  

 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują wody powierzchniowe stojące ani 

płynące.  NajbliŜej płynącym ciekiem wodnym jest rzeka Bystrzyca, która jest oddalona o ok. 

1100m w najbliŜszym miejscu.  

Uwzględniając planowaną do wykorzystania technologię oraz odległości i sąsiedztwo 

inwestycji, przy przedstawionych rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych 

Inwestycja nie wpłynie w Ŝaden sposób na chemizm w/w wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

 Stosunki wodne na omawianym terenie są słabo rozpoznane.  Pojęcie stosunków 

wodnych nie zostało precyzyjnie zdefiniowane przez ustawodawcę. Jednak wywodząc z 

obowiązujących przepisów moŜna stwierdzić, Ŝe chodzi tu zwłaszcza o: 

� zmianę stanu wody na gruncie,  

� zmianę kierunku odpływu wody opadowej,  

� zmianę kierunku odpływu wody ze źródeł,  

� odprowadzanie wody oraz ścieków na grunty sąsiednie.  

Zasadniczym skutkiem zmiany stosunków wodnych jest negatywny wpływ na grunty sąsiednie. 

Zmiana stosunków wodnych spowodowana działalnością człowieka związana jest z konkretnym 

działaniem właściciela gruntu wpływającym na ukształtowany w terenie system zasobów 

wodnych. Najczęściej do zmiany stosunków wodnych dochodzi poprzez nawiezienie znacznej 

ilości ziemi na działkę, przez co woda ścieka na grunty sąsiednie. RównieŜ wywiezienie ziemi, a 

co za tym idzie obniŜenie terenu moŜe przynieść podobny skutek. Jednym z powodów 

zmieniających stosunki wodne moŜe być wadliwe wykonanie kanalizacji deszczowej, która 

będzie odprowadzać wodę na działki sąsiednie. Podobne konsekwencje moŜe powodować brak 

odpowiedniego drenaŜu działki, zwłaszcza w przypadku, gdy duŜa część terenu zostanie 

wybetonowana albo kostką brukową. Do działań powodujących zmianę stosunków wodnych na 
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gruncie zaliczyć moŜna równieŜ wykonanie przeszkody w odpływie wody opadowej z terenów 

sąsiednich zgodnie z naturalnym kierunkiem odpływu np. zasypanie wgłębienia, którym 

dotychczas spływała woda  

Stwierdzenie zmiany stosunków wodnych powinno zostać potwierdzone stosowną ekspertyzą. 

Jednak w przypadku omawianej inwestycji moŜna z całą pewnością stwierdzić, Ŝe nie zmieni 

ona miejscowych stosunków wodnych poniewaŜ: 

o załoŜenia uwzględniają rynny i rury spustowe na projektowanym budynku- tym samym 

odprowadzenie wód opadowych jako umownie czystych odbywać się będzie 

bezpośrednio w grunt w obrębie budynku, a więc w sposób najbardziej prawidłowy z 

punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krąŜenia wody w środowisku, 

o inwestycja nie ograniczy napływu wód ze spływu powierzchniowego z rejonu 

przedsięwzięcia – teren jest morfologicznie równy, nie pofałdowany, bez obniŜeń 

lokalnych, a tym samym nowy budynek nie będzie tamować spływu wód opadowych,   

o wody opadowe z dachów nie będą powodować podtapiania innych budynków, dróg, 

granic parceli – miedzy,  

o wody ze spływu powierzchniowego nadal będą podlegać wchłonięciu lokalnie w grunt 

poniewaŜ nie są prowadzone w Ŝadnym kierunku (teren działki jest płaski) – nie ulegnie 

znaczącej zmianie morfologia i ukształtowanie powierzchni parceli (teren nie zostanie 

obniŜony czy teŜ wyniesiony ponad obecny poziom), 

 

5.2.1.5 Cele środowiskowe jednolitych cz ęści wód. 

Celem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych stworzony został Plan 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły  (rozporządzenie RM z 

18.10.2016r – Dz. U. z 2016r poz. 1911) przenoszący zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej  

(RDW)  2000/60/WE (na teren naszego kraju (w tym wypadku -dorzecza Wisły). W 

wymienionym dokumencie (PGW) wyodrębniono i poddano analizie jednolite części wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz ustalono cele środowiskowe i ewentualne odstępstwa 

od nich. Te cele środowiskowe rozumiane powinny być jako osiągnięcie i utrzymanie 

dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, dobrego 

stanu ekologicznego, dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego 

wód powierzchniowych, a takŜe zapobieganie ich pogorszeniu, w szczególności w 

odniesieniu do ekosystemów wodnych i od wody zaleŜnych.  

W odniesieniu do wód powierzchniowych cele środowiskowe zostały oparte głównie o 

wartości graniczne poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i 

hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz 

wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody odpowiadających 
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warunkom przez te wody dobrego stanu z uwzględnieniem kategorii wód. Innymi słowy 

ustalono wartości graniczne, których przekroczyć nie moŜna i które determinują klasę wód.  

W tym miejscu naleŜy stwierdzić, Ŝe nie ma w zasadzie moŜliwości zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych tak funkcjonującym zakładem Inwestora poniewaŜ postępowanie z 

kaŜdym rodzajem wytwarzanych odpadów i ścieków jest właściwe i zgodne z prawem 

(opisane w innych częściach opracowania).  

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z naturalnymi częściami wód o kodach 

RW20001524699 i nazwie „Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia” oraz 

RW2000624674 i nazwie „Dopływ spod Świdnika”. Nie są to silnie zmienione części wód.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe spośród w/w tylko JCWP o nazwie „Bystrzyca od zbiornika 

Zemborzyckiego do ujścia” jest zagroŜona nieosiągnięciem celów środowiskowych, ale wpływ 

działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie 

osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych moŜliwych do 

zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 

Uwzględniając powyŜsze naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe nie powinny wyst ąpić negatywne 

oddziaływania na w/w jednolite cz ęści wód powierzchniowych -  zawarte w PGW na 

obszarze dorzecza Wisły.  Przez negatywne odziaływanie, o którym mowa rozumie się 

negatywne odziaływania na chemizm w/w JCWP. 

W przypadku w/w JCWP brak odziaływania na podane wyŜej aspekty jest równoznaczny z 

brakiem odziaływania na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne, w 

oparciu o które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. 

dokonuje się klasyfikacji stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Uznać naleŜy 

zatem, Ŝe pomimo złego stanu tych części wód powierzchniowych (wg. w/w Planu 

Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły), realizacja planowanego 

przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na cel środowiskowy jakim dla tej części wód jest 

osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego w przyszłości. 

W PGW i RDW ujęto takŜe cele środowiskowe celem ochrony jednolitych części wód 

podziemnych. W tym przypadku JCWPd 75. Cele te podzielono na ilościowe i jakościowe.  

Jakościowe cele takŜe oparto głównie o wartości graniczne (chemiczne). Rozpatrując 

oddziaływanie na wody podziemne trzeba stwierdzić, Ŝe: 

−  cele ilościowe będą spełnione: poprzez zaspokajanie z publicznej sieci 

wodociągowej potrzeb wodnych inwestycji będzie miało miejsce 

oddziaływanie na wody podziemne (sieć - co oczywiste - zasilana jest z 

podziemnych zasobów wodnych). Zapotrzebowanie takiej stacji demontaŜu 

nie będzie znaczące i wyniesie:  60 m3/rok. Uwzględniając technologię i czas 

pracy stacji będzie ok. 0,3m3/dobę.  
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Zgodnie z informacjami zawartymi w PGW obszar ten charakteryzuje się 

dobrą oceną stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych. JCWPd 

89  charakteryzuje się pewną nadwyŜką zasobów wód  podziemnych w 

odniesieniu do wielkości poboru. 

−  cele jakościowe będą zaspokojone: w czasie eksploatacji stacji demontaŜu 

sprowadzono do minimum moŜliwość przedostania się zanieczyszczeń od 

odpadów do środowiska wód poziemnych. Zastosowane będą w tym celu 

między innymi następujące zabiegi: 

• wykonanie budynku zgodnie z obowiązującym prawem, a więc w sposób 

szczelny, bez moŜliwości przecieków z pomieszczeń demontaŜu czy teŜ  

tzw. „osuszania”  do gruntu, 

• utwardzenie podłoŜa w miejscach sektorów na zewnątrz budynku,  

• zastosowanie odpowiednich pojemników na odpady, ich segregacja i 

profesjonalny odbiorca. 

Inwestycja w zaplanowanym kształcie i przyjętych rozwiązaniach nie będzie w Ŝaden sposób 

negatywnie oddziaływać na jednolitą części wód podziemnych JCWPd nr 89 

Przez negatywne odziaływanie, o którym mowa rozumie się: 

• obniŜenie zwierciadła I-ego poziomu wód podziemnych (wody zaskórne - poziom 

nieuŜytkowy); 

• zmianę chemizmu I-ego poziomu wód podziemnych (wody zaskórne – poziom 

nieuŜytkowy); 

• zmiany stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych poziomu uŜytkowego w 

tym Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 89; 

 

5.2.2 Powietrze atmosferyczne. 

Funkcjonowaniu opisywanej inwestycji towarzyszyć będzie emisja zanieczyszczeń do 

powietrza z następujących źródeł: 

1. sieć grzewcza zakładu,  

2. pomieszczenia warsztatowe (głównie sektor osuszania), 

3. ruch pojazdów po wewnętrznych trasach komunikacyjnych. 

Pierwsze dwa źródła mają charakter zorganizowany natomiast ostatnie (komunikacja) jest 

typu niezorganizowanego. 

 

Emisje. 

Rozpatrując zakładany proces technologiczny w czasie pracy projektowanego 

zakładu do powietrza mogą być wprowadzane następujące substancje: 

1. dwutlenek azotu (spalanie paliwa w kotle, spalanie paliwa w silnikach pojazdów), 
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2. tlenek węgla (j.w.) 

3. pył (j.w.), 

4. dwutlenek siarki(j.w.), 

5. węglowodory aromatyczne (spalanie paliwa w kotle, spalanie paliwa w silnikach 

pojazdów, „osuszanie” pojazdów) 

6. węglowodory alifatyczne (j.w.). 

W związku z wejściem w Ŝycie dnia 3 października 2012 r. nowego rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U.z 2012r. poz. 1031) w dokonanej analizie uwzględniono równieŜ oddziaływanie 

przedsięwzięcia na stan powietrza w zakresie emisji pyłu PM 2,5. 

Dopuszczalne wartości odniesienia stęŜeń (tabela nr 2) przyjęto na podstawie 

Rozporządzenia [17]. 

Lp. 

 

Nazwa substancji 

 

Oznaczenie 

numeryczne 

substancji 

(numer CAS) 

 

Wartości odniesienia w mikrogramach 

na metr sześcienny (ug/m3) w 

odniesieniu do okresu 

 

1 godz. 

D1 

 

roku 

Da 

 

1 Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

2 Pył zawieszony PM10 - 280 50 

3 Pył zawieszony PM2,5 - - 25 

4 Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

5 Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

6 Węglowodory aromatyczne 
 

- 
 

1000 
 

43 
 

7 Węglowodory alifatyczne 
 

- 
 

3000 
 

1000 
 

Tabela nr 2 

 

ZałoŜenia meteorologiczne.  

Analizując warunki klimatyczne i meteorologiczne oraz lokalizację przedmiotowego zakładu 

dane meteorologiczne przyjęto wg pomiarów stacji meteorologicznej Lublin. 

Obszar o promieniu odpowiadającym 50-krotnej wysokości najwyŜszego emitora na terenie 

inwestycji (50 x 6,0 m = 300 m) obejmuje zabudowę usługowo-przemysłową, zabudowę 

mieszkaniową, nieuŜytki rolne, ciągi komunikacyjne. Obszar ten ma powierzchnię 28,3 ha z 

czego wyróŜnić moŜna dwa charakterystyczne typy podłoŜa: 
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- nieuŜytki (pola uprawne) o pow. ok 70 % całego analizowanego terenu (ok. 19,8 ha); 

- zabudowę niską w mieście od 100 do 500 tyś mieszkańców o pow. ok 30% całego 

analizowanego terenu (ok.8,5 ha); 

Wykorzystując współczynniki z tabeli z pkt 2.3 z załącznika nr 3 do rozporządzenia [17]: 

- dla pól uprawnych: z0 = 0,035; 

- dla zabudowy niskiej : z0 = 0,5; 

I wykorzystując wzór: 

  

-moŜemy obliczyć wymaganą wartość współczynnika szorstkości terenu: 

z0 = 1/28,3 x [(19,8 x 0,035) + (8,5 x 0,5)] = 0,17 

Taki współczynnik przyjęto do dalszych obliczeń emisji do powietrza. 

Średnioroczne stęŜenia zanieczyszczeń powietrza na terenie tej części Lublina uzyskano z 

WIOŚ Lublin (załącznik nr 6). 

W odległości pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyŜszego emitora nie występują obszary, 

na których obowiązują zaostrzone wartości stęŜeń dopuszczalnych w powietrzu. 

W odległości 10h (60m) najwyŜszego emitora nie występują Ŝadne budynki mieszkalne – tym 

bardziej  wyŜsze niŜ parterowe i nienaleŜące do Inwestora. Nie znajdują się teŜ w tym 

zasięgu duŜe zakłady przemysłowe, produkcyjne itp. 

 

5.2.2.1 Charakterystyka źródeł i wielko ści emisji. 

5.2.2.1.1 Sieć grzewcza zakładu. 

Projektowany główny budynek stacji demontaŜu posiadać będzie własną kotłownię z 

zainstalowanym kotłem o mocy ok. 20 kW.  Kotłownia pracować będzie tylko w okresie 

grzewczym który Inwestor zdefiniowała jako maksymalnie 5 miesięcy w ciągu roku. (ok. 3600 

godzin) – odpowiedzialna będzie za wytworzenie i doprowadzenie ciepła do grzejników do 

wszystkich pomieszczeń. ZuŜycie gazu ziemnego przez kotłownię wynosić będzie 20 tyś m3 

rocznie. Spaliny z kotła odprowadzane będą do powietrza kominem o wysokości  h = 6m 

n.p.t. i  średnicy wylotu d = 0,15 m z zadaszeniem. 

 

Parametry kotła: 

� kocioł stalowy z rusztem mechanicznym; 

� znamionowa moc cieplna – 20kW; 

� sprawność - 90 %; 

� czynnik grzewczy - woda gorąca 90/70 °C;   

� paliwo – gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E. 

� temperatura spalin za kotłem - ok. 448 K (175 °)  
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Parametry emitorów 

� komin kotłowni - emitory E1  

� materiał - komin stalowy, ocieplony 

� przekrój wylotu - okrągły 

� średnica wylotu - 0,15 m 

� wysokość wylotu nad poziom terenu – 6,0 m 

� rodzaj wylotu - pionowy, zadaszony 

� prędkość gazów wylotowych: dla emitorów zadaszonych przyjmuje się 0 

� temperatura spalin na wylocie - ok. 430 K (157 °C)   

� czas pracy – ok. 5 miesięcy = 3600 h 

 

Parametry gazu. 

Gaz ziemny jest paliwem gazowym pochodzenia naturalnego. Jest mieszaniną 

węglowodorów gazowych (metanu CH4, etanu C2H6, propanu C3H6 itp. ), ciekłych oraz 

zmiennych ilości azotu N2, dwutlenku węgla CO2, siarkowodoru H2S, wodoru H2 i domieszek 

gazów szlachetnych. Występuje w przyrodzie albo oddzielnie, albo łącznie z ropą naftową. 

Jest bezwonny, bezbarwny, lŜejszy od powietrza.  

W opisywanym zakładzie wykorzystany będzie gaz ziemny wysokometanowy typu E 

(dawniej GZ-50) charakteryzujący się następującymi parametrami: 

� liczba Wobbego nominalna - 50 MJ/ m3 

� wartość opałowa -  39,5  MJ/ m3 

� ciepło spalania – 34 MJ/ m3 

� zawartość siarki – 0,942 mg/m3 

� gęstość 0,742 kg/ Nm3 ( temp. 0°C i ci ś. 1atm.) 

Charakterystykę paliwa określono na podstawie oraz danych Karpackiej Spółki 

Gazownictwa. 

 

Zapotrzebowanie gazu. 

Ba = ok. 20 000 m3 = 14 840 kg ≈ 14,84 Mg gazu na rok.  

Bh =  14 840 kg / 3600 h  ≈ 4,1 kg/h 

 

Obliczenia 

Wskaźniki emisji ze spalania gazu ziemnego zostały ustalone w publikacji „Wskaźniki emisji 

zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW” autorstwa 

KOBIZE, Warszawa styczeń 2015r. Poszczególne wskaźniki wynoszą: 

• Dwutlenek azotu:  1,52 g / 1m3  

• Tlenek węgla: 0,3 g  / 1m3 
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• Pył zawieszony TSP: 0,0005g / 1m3 

• Dwutlenek siarki: 0,002 g / 1m3 x 1s  (gdzie: s - zawartość siarki całkowitej wyraŜona  

                                                            w miligramach na metr sześcienny [mg/m3]) 

Mając na uwadze powyŜsze wskaźniki obliczono wielkość emisji poszczególnych 

zanieczyszczeń. Dla dwutlenku azotu i tlenku węgla wykorzystany był wzór 1: 

               E = B x We                    (wzór 1) 

gdzie: E – emisja [kg/okres]; 

 B – zuŜycie gazu [ tyś m3/okres]  

We – wskaźnik emisji [ g/1m3] 

 

Emisja z emitora E1 : 

E1
NO2 = 20 000 m3 x 1,52 g / 1m3  = 30 400 g = 30,4 kg  

E1
CO = 20 000 m3 x 0,30 g  / 1m3 = 6 000 g = 6,0 kg 

E1
PYŁ = 20 000 m3 x 0,0005g  / 1m3 = 10 g = 0,01 kg 

W przypadku emisji dwutlenku siarki wykorzystany będzie wzór 2: 

 

            E = B x 0,002 g / 1m3 x 1s  (wzór 2) 

zatem: 

E1
SO2 = 20 000 m3 x 0,002g x 0,942 = 37,7 g = 0,038 kg  

Uwzględniając czas pracy emitora E1 wynoszący 3600 h/rok wielkość emisji przedstawiać 

się będzie następująco: 

• E1
NO2 = 30,4 kg / 3600 h = 0,0084 kg/h  

• E1
CO = 6,0 kg / 3600 h = 0,0017 kg/h  

• E1
SO2 = 0,038 kg / 3600 h = 0,00001 kg/h  

• E1
PYŁ  = 0,01 kg / 3600 h = 0,000003 kg/h  

       przy czym udział PM10 do PM2,5 wynosi 3:1 zatem: 

• E1
PYŁPM10  = 0,000003 kg/h x 75% = 0,00000225 

• E1
PYŁPM2,5  = 0,000003 kg/h x 25% = 0,00000075 

ZałoŜono, Ŝe wyŜej wyliczona emisja przypadnie tylko na emitor E1. 

 

5.2.2.1.2 Emisja z pomieszcze ń warsztatowych stacji demonta Ŝu. 

Podczas pracy projektowanej stacji demontaŜu naleŜy uwzględnić emisję zanieczyszczeń z 

sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych usytuowanego 

wewnątrz budynku zakładu.  

W sektorze tym istnieje moŜliwość wydobywania się róŜnych gazów (np. węglowodorów z 

paliw) podczas usuwania wszelakich płynów z pojazdu. To tzw. „osuszanie” wraku, które  

jest jednak nieuniknione technologicznie.  
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Nie będzie się prowadzić podobnych czynności w pozostałych sektorach. Wewnątrz budynku 

nie będą pracowa ć silniki spalinowe, nie b ędzie odbywało si ę spawanie, malowanie 

ani tym podobne zabiegi mog ące wpłyn ąć na pogorszenie powietrza atmosferycznego . 

Dlatego teŜ jedynie demontaŜ układów paliwowych moŜe powodować czasowe 

nagromadzenie paliwa (benzyna, olej napędowy).  

Analizując powyŜsze rozpatrzono tylko emisję z sektora usuwania z pojazdów elementów i 

substancji niebezpiecznych (nr 3). Mimo, Ŝe przy usuwaniu płynów eksploatacyjnych 

wykorzystywać się będzie urządzenia odsysające wyposaŜone w pochłaniacze par tych 

płynów zdarzyć się moŜe (i zapewne zdarzy) emisja powstała np. na skutek przypadkowego 

rozszczelnienia tego procesu. Wówczas nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Jako 

główne zanieczyszczenia naleŜy uznać węglowodory alifatyczne i aromatyczne. 

Z powodu braku szczegółowych danych wyjściowych- do szacunkowych obliczeń emisji 

zanieczyszczeń przyjęto następujące załoŜenia: 

• praca na stacji odbywać się będzie w godzinach 900 – 1700 od poniedziałku do piątku 

(40 godziny tygodniowo), 

• demontować się będzie ok. 20 pojazdów miesięcznie (ok. 1 dziennie) 

Podstawowym kryterium ocenianym przy przyjmowaniu pojazdu do demontaŜu jest 

określenie czy pojazd jest kompletny czy teŜ nie (wystawiane są dwa róŜne rodzaje 

zaświadczeń zdającemu). Określana jest zatem na wadze masa własna pojazdu – w 

przypadku braków w masie uiszczana jest opłata za brakujące kilogramy. Jako, Ŝe masa 

własna pojazdu uwzględnia zbiornik paliwa wypełniony w 90% i inne płyny zawarte w 

układach (oprócz wody) w 100% - przyjęto poniŜej pewne załoŜenia: 

• rodzaj obsługiwanych pojazdów - samochody osobowe 

• ilość obsługiwanych („osuszanych”) pojazdów - 20 sztuk miesięcznie 

• ilość paliwa w obsługiwanym pojeździe - średnia pojemność zbiornika pojazdu – 55l; 

wypełniony w 90%  - ok. 50l paliwa w zbiorniku 

• ilość sektorów osuszania - 1  

• Ilość emitorów w sektorze – wentylator ścienny – 1 sztuka 

 

Parametry emitora: 

wentylator ścienny – emitor poziomy E2, 

materiał –emitor stalowy,  

przekrój wylotu – okrągły, 

średnica wylotu -0,40m,  

wysokość wylotu nad poziom terenu –2,5m,  

rodzaj wylotu – poziomy, 

prędkość wylotu gazów – dla emitorów poziomych przyjmuje się zero, 
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temperatura gazów wylotowych – ok. 293K 

czas pracy emitora – 40 godziny tygodniowo = ok. 2100h rocznie 

 

Szacunkowa emisja zanieczyszczeń: 

PrzybliŜoną wielkość emisji wyliczono przyjmując załoŜenie, Ŝe miesięcznie stacja „osuszy” 

dwadzieścia pojazdów, uzyska tym samym ok. 1000l paliwa = 1,0 m3. Ma to odzwierciedlać 

warunki „najgorsze”. Z uwagi na niewielką emisję par olejów (pręŜność par olejów jest ok. 600 

razy niŜsza od pręŜności par benzyn) w dalszych obliczeniach pominięto emisję par z oleju 

napędowego. Dodatkowo za takim posunięciem przemawia fakt, Ŝe odsysane z baków 

demontaŜowanych pojazdów paliwo jest w znacznym stopniu zwietrzałe – paliwo przez dłuŜszy 

czas przed demontaŜem nie było uzupełniane. Przyjęto, Ŝe 1000l (wszystkie paliwo) na miesiąc 

stanowić będzie benzyna – co ma równieŜ odzwierciedlać warunki „najgorsze”.  

Obliczenia emisji węglowodorów alifatycznych i aromatycznych  z benzyn przeprowadzono w 

oparciu o wzór 3: 

 

E = V x ρ x W x (1-η) x l0-6       [kg/h],     (wzór 3) 

gdzie:  

V - objętość przeładowywanego paliwa  - 1,0 m3/miesiąc - 12 m3/rocznie 

ρ - gęstość paliwa  - 750  kg/m3 

W - jednostkowe stęŜenie węglowodorów w mieszaninie parowo-gazowej  w zbiorniku  

       Paliwowym - 2000g/Mg 

η - sprawność hermetyzacji - 0 

 

E = 12 m3/rok x 750kg/m3 x 2000 x 1 x l0-6      =  18 kg/rok 

Uwzględniając czas godzinowa emisja mieszaniny węglowodorów wynosi: 

E = 18 kg / 2100 h = 0,00851kg/h  

ZałoŜono, Ŝe wyŜej wyliczona wielkość emisji przypadnie na emitor E2.  

Przyjęto, zgodnie z charakterystyką oferowanych na naszym rynku benzyn (wg informacji z 

PKN ORLEN S.A.), Ŝe mieszanina oparów benzyn zawiera około 60% węglowodorów 

alifatycznych, 35% węglowodorów aromatycznych i 5% związków naftenowych (przyjęto 

60% węglowodorów alifatycznych i 40% węglowodorów aromatycznych).  

Uwzględniając powyŜsze proporcje ilościowe węglowodorów aromatycznych do alifatycznych  

emisja poszczególnych węglowodorów podczas przelewania (przeładunku) benzyny w 

sektorach stacji demontaŜu wyglądać będzie następująco: 

� węglowodory alifatyczne 

E2
Alif  = 0,00851kg/h x 60% =  0,005106 kg/h  

� węglowodory aromatyczne 
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E2
Arom  =  0,00851kg/h x 40% =  0,003404 kg/h  

 

5.2.2.1.3 Źródła komunikacyjne. 

W załoŜeniach technologicznych analizowanej inwestycji, w aspekcie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, naleŜy uwzględnić takŜe emisję 

(niezorganizowaną) zanieczyszczeń podczas wszelkiego transportu mającego miejsce na 

terenie zakładu. Ruch pojazdów samochodowych po drogach wewnętrznych tworzyć będzie 

liniowo – powierzchniowe źródło emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń zawartych w 

spalinach samochodowych.  

Na wyposaŜeniu zakładu nie będzie urządzeń czy teŜ maszyn zasilanych silnikami 

spalinowymi. Planuje się wykorzystywać wózek widłowy o napędzie lektrycznym. 

ZałoŜono, Ŝe pojazdy przeznaczone do demontaŜu nie będą docierać do stacji „o własnych 

siłach”, a przy udziale autolawety (Inwestora lub innych zewnętrznych usługodawców). 

Zdiagnozowano emisję od następujących źródeł komunikacyjnych: 

1. pojazdy dostawcze dostarczające pojazdy do demontaŜu, 

2. pojazdy cięŜarowe odbierające odpady. 

Przyjęto następujące załoŜenia: 

• pojazdy dostawcze dostarczające pojazdy do demontaŜu – 20 

pojazdów miesięcznie wymagać będzie ok. 20 wizyt. Przejazd przez 

teren zakładu trwać będzie ok. 0,5 minuty (plus powrót), wyładunek 

wraku odbywa się bez włączonego silnika. 

• cięŜarówki po odpady: maksymalnie 500 ton odpadów (łącznie) 

rocznie. Średni tonaŜ pojazdu to 20 ton co dawałoby ok. 25 kursów w 

ciągu roku. Jednak pojazdy nigdy nie są w 100% obciąŜane ładunkiem 

więc ilość kursów podwojono co ma odzwierciedlać warunki skrajnie 

niekorzystne – wizyta trwa ok. 1,0 minuty (plus powrót), załadunek 

odpadów odbywa się bez włączonego silnika). 

Ilość poszczególnych kursów czy teŜ odwiedzin wszelkich pojazdów poruszających się po 

terenie działki nr 48/3 wynika z planowanej technologii w stacji demontaŜu jaki w podobnych 

tego typu zakładach. Są to odwiedziny i przejazdy w maksymalnych częstotliwościach  - 

mające odzwierciedlać warunki skrajnie niekorzystne dla miejscowego środowiska. 

Natomiast trasa przejazdu danego środka transportu po terenie zakładu została 

odwzorowana w dalszych analizach (i załącznikach graficznych) moŜliwie w najbardziej 

rzeczywisty sposób – po konsultacji z Inwestorem.  
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5.2.2.1.3.1 Transport pojazdów do demonta Ŝu. 

ZałoŜenia zestawiono w tabeli nr 3. 

Rodzaj pojazdów Samochody dostawcze  

Moc silnika 100 kW 

Jednostkowe zuŜycie paliwa 0,115 kg / kWh 

Paliwo Olej napędowy 

Ilość odwiedzin pojazdów  20 kursów w ciągu roku 

Długość odcinka 30m x 2 (wjazd i wyjazd) = 60m   

Łączna długość pokonanych odcinków 60m x 20 odwiedzin = 1200m 

Czas pracy silnika w czasie odwiedzin 1 minuty  

Stopień wykorzystania mocy  0,9 

Tabela nr 3 

 

Parametry emitora: 

• Trasa pojazdów ze zwierzętami  

           -długość: 30m  

           -szerokość : 2m 

• przekrój - prostokątny 

• wysokość wylotu nad poziom terenu -0,5 m 

• rodzaj wylotu –poziomy 

• temperatura spalin na wylocie - ok. 325 K (50 °C) 

• czas pracy emitora:  1 min x 20 wizyt = 20 min  = 0,33 godziny 

 

ZuŜycie paliwa w czasie wizyt pojazdów. 

Czas pracy silnika podczas jednej wizyty trwa 1min  = 0,01666 h 

ZuŜycie paliwa podczas jednej wizyty samochodu dostawczego: 

Z = 0,115 x 100 x 0,0166 x 0,9= 0,172 kg  

Przeliczając to na ilość odwiedzin pojazdów (20 wizyt rocznie) całkowite zuŜycie paliwa 

przez pojazdy podczas transportu wraków: 

ZC = 0,172 kg x  20 = 3,44 kg    

 

Wskaźnik emisji. 

Z uwagi na znikomy czas pracy tego emitora wynoszący zaledwie niecałe pół godziny 

w ciągu roku oraz niewielką ilość spalonego w tym czasie paliwa (zaledwie 3,5 kg) - dalsze 

obliczenia nie wykazałaby nic ponad to, Ŝe emisja ta jest śladowa, pomijalnie mała i bez 

wpływu na miejscowe warunki aerosanitarne. Dlatego nie uwzględniono w dalszej analizie 

tego emitora i jego emisji. 
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5.2.2.1.3.2Transport odpadów. 
ZałoŜenia zestawiono w tabeli nr 4. 

Rodzaj pojazdów Samochody cięŜarowe  

Moc silnika 100 kW 

Jednostkowe zuŜycie paliwa 0,185 kg / kWh 

Paliwo Olej napędowy 

Ilość odwiedzin pojazdów  50 kursów w ciągu roku 

Długość odcinka 60m x 2 (wjazd i wyjazd) = 120m   

Łączna długość pokonanych odcinków 120m x 50 odwiedzin = 6 000m 

Czas pracy silnika w czasie wizyty 2 minuty  

Stopień wykorzystania mocy  0,9 

Tabela nr 4 

 

Parametry emitora: 

• Trasa pojazdów z odpadami - emitor liniowy – E3  

           -długość: 60 m  

           -szerokość : 2 m 

• przekrój - prostokątny 

• wysokość wylotu nad poziom terenu -0,5 m 

• rodzaj wylotu – poziomy 

• temperatura spalin na wylocie - ok. 325 K (50 °C) 

• czas pracy emitora:  2 min x 50 kursów = 100 min = ≈ 1,7 godzin rocznie 

 

ZuŜycie paliwa w czasie wizyt pojazdów. 

Czas pracy silnika podczas jednej wizyty trwa 2min  = 0,033h 

ZuŜycie paliwa podczas jednej wizyty samochodu cięŜarowego: 

Z = 0,185 x 100 x 0,033 x 0,9 = 0,55 kg  

Przeliczając to na ilość odwiedzin pojazdu (50 wizyt rocznie) całkowite zuŜycie paliwa przez 

cięŜarówki podczas odbioru odpadów: 

ZC = 0,55 kg x  50 = 27,5 kg   

 

Wskaźnik emisji. 

Do dalszych obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla środków transportu 

w odniesieniu do jednostki masy zuŜytego paliwa, według publikacji [F] . 

Wskaźniki emisji dla głównych rodzajów zanieczyszczeń, emitowanych z silników 

spalinowych, w gramach substancji na jeden kilogram paliwa, zuŜytego przez pojazdy 

cięŜarowe o masie całkowitej pow. 16 ton, zestawiono w poniŜszej tabeli 5. 
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Kategoria środków transportu  CO NO2 

 
Węglowodory 

alfat. i ich 
pochodne 

 

Węglowodory 
aromat. i ich 
pochodne 

Pyły ze 
spalania 

paliw 
(ogółem)  

SO2 

Samochody cięŜarowe z silnikami 
ZS o masie całkowitej pow. 16 

ton  

 
23 

 
76 

 
13 

 
6,0 

 
4,3 

 
6,0 

Tabel nr 5 

 

Szacunkowa emisja zanieczyszczeń: 

Bazując na podanych w tabeli 5 wskaźnikach oraz uwzględniając: 

- czas emisji = 1,7 h rocznie 

- zuŜycie paliwa  = 27,5 kg   

moŜemy obliczyć wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń podczas spalania paliwa 

w silniku diesla cięŜarówki: 

� tlenek w ęgla 

            wskaźnik: 23g  na 1 kg paliwa 

            X  na kg paliwa 

            X = 27,5 g 

Jest to roczna ilość emitowana przez cięŜarówki z odpadami. Uwzględniając czas emisji 

wyliczono ładunek substancji w kilogramach na godzinę. 

 E3
CO = 632,5 / 1,7 h = 372 g/h = 0,372 kg/h  

Analogicznie – uwzględniając wskaźniki - postąpiono wyliczając pozostałe 

zanieczyszczenia. Uzyskano następujące wielkości: 

� dwutlenek azotu  (NO2) 

E3
NO2 = 2090 g / 1,7 h = 1223 g/h = 1,23 kg/h 

� dwutlenek siarki  (SO2) 

E3
SO2 = 0,097 kg/h 

� węglowodory alifatyczne 

E3
Alif  = 0,21 kg/h 

� węglowodory aromatyczne 

E3
Arom  =  0,097 kg/h 

� pył zawieszony ogółem 

E3
Pył =  0,07 kg/h 

W tym: 

E3
PyłPM10 =  0,07 kg/h x 75% = 0,0525 kg/h 

E3
PyłPM2,5 =  0,07 kg/h x 25% = 0,0175 kg/h 
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Dokonane powyŜej obliczenia dotyczą przypadków kiedy to spalanie paliwa w silniku (w tym 

przypadku diesla) i wydalanie spalin pozbawione jest jakichkolwiek urządzeń redukujących 

zanieczyszczenia. Tymczasem zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin obowiązuje 

norma (w tej chwili juŜ EURO 6, ale przypuszcza się, Ŝe pojazdy będą w róŜnym wieku, dla 

których przyjęto normę EURO 3) dopuszczalnych emisji spalin w pojazdach rejestrowanych 

na terenie Unii Europejskiej. Standardy te osiąga się dzięki odpowiedniej konstrukcji silnika, 

dozowaniu paliwa i odpowiednim katalizatorom spalin. Dlatego teŜ przyjąć naleŜy, Ŝe 

wszystkie pojazdy omawiane powy Ŝej będą posiadały katalizatory.  Katalizator jest 

substancją zmieniającą szybkość reakcji. W samochodzie jego zadaniem jest przyśpieszenie 

takich reakcji jak: redukcja tlenków azotu, utlenianie węglowodory, i tlenek węgla, które 

powstają w wyniku spalania paliwa (mieszaniny węglowodorów). Obecne paliwa nie 

zawierają związków ołowiu. Dzięki katalizatorom spaliny pojazdów są pozbawione lub 

zawierają znacznie mniej szkodliwych związków. Informacje dotyczące stopnia konwersji 

katalizatora dla pojazdu z silnikiem diesla pochodzą z ogólnie dostępnych danych 

dostępnych w prasie i internecie, z których wskazano m.in. następujące strony (linki do 

stron): 

http://www.motofakty.pl/artykul/katalizator-dla-diesla.html?gclid=CMzOroX3t74CFZMQtAod31UAKA 

http://www.auto-swiat.pl/porady/katalizatory/qmesx 

http://www.motofakty.pl/artykul/katalizator-dla-diesla.html?gclid=CMzOroX3t74CFZMQtAod31UAKA 

oraz publikację pn: „ANALIZA PORÓWNAWCZA REDUKCJI NOX WĘGLOWODORAMI NA 

KATALIZATORACH TLENKOWYCH W SPALINACH SILNIKA O ZAPŁONIE 

SAMOCZYNNYM” Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. 

Wszystkie w/w cytowane źródła podają róŜne stopnie redukcji (konwersji) poszczególnych 

substancji przez katalizator w pojazdach z silnikiem diesla, z których najczęściej podaje się 

(sugerując się Europejskim Standardem Emisji Spalin EURO) redukcję emisji dwutlenku 

siarki o 98 procent, węglowodorów i tlenku węgla o ponad 80 procent.  

Natomiast w w/w opracowaniu Politechniki Warszawskiej podaje się następujące konwersje 

poszczególnych składników spalin:  

• dla NO2 konwersja osiąga 100% w zakresie temperatur 340 - 407°C  

• dla NO konwersja osiąga 63 -71% w zakresie temperatur 585 - 620°C  

• dla HC konwersja osiąga 91 - 96% w temperaturze ok. 630°C  

• dla CO osiąga ok. 90% w temperaturach 590 - 620°C 

Nowoczesne (stosowane od 2003r) katalizatory pochłaniają takŜe pyły (cząstki stałe), ze 

skutecznością sięgającą 99%.  Na potrzeby dalszych obliczeń przyjęto tylko 50 % redukcję 

zanieczyszczeń (co ma odzwierciedlać warunki najgorsze. 

� E3
CO = 0,372 kg/h x 50% = 0,186 kg/h  

� E3
NO2 = 1,23 kg/h x 50% = 0,615 kg/h  
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� E3
SO2 = 0,097 kg/h x 50% = 0,0485 kg/h  

� E3
Alif  = 0,21 kg/h x 50% = 0,105 kg/h  

� E3
Arom  =  0,097 kg/h x 50% = 0,0485 kg/h  

� E3
PyłPM10 =  0,0525 kg/h x 50% = 0,02625 kg/h  

� E3
PyłPM2,5 =  0,0175 kg/h x 50% = 0,00875 kg/h  

ZałoŜono, Ŝe wyŜej wyliczone wielkości emisji przypadną tylko na emitor E3.  



 

 

5.2.2.2Zestawienie źródeł emisji. 
PoniŜej w tabeli 6 zestawiono wszystkie źródła emisji w zakładzie Inwestora. 

Określenie 
źródła 

Nazwa    
emitora 

Nr  
emitora 
/rodzaj 
wylotu 

Parametry emitora 
Urządzenia 
redukujące 

 
Prędkość 

gazów 
wylot. 
(m/s) 

Czas  
pracy 

Rodzaj          
zanieczyszczenia 

Wielkość emisji 

h 
(m) 

Ø / 
przekrój 

(m) 

T 
(K) kg/h Mg/rok 

Sieć grzewcza stacji demonta Ŝu 

Kocioł 
kotłowni 

Komin   
kotłowni 

E1 
Pionowy, 

zadaszony 
6,0 0,15 430 brak 

 
 
 
 

0 3600 

SO3 0,00001 0,00004 

NO2 0,0084 0,03 

CO 0,0017 0,0061 

Pył PM10 0,00000225 0,000008 

Pył PM2,5 0,00000075 0,0000003 

Wentylacja pomieszcze ń stacji  

Przeładunek 
paliw z  

baków do 
pojemnika 

Wentylator 
ścienny 

E2 
poziomy 2,5 0,40 293 brak 

 
 
 

0 2100 

W. alifatyczne 0,005106 0,011 

W. aromatyczne 0,003404 0,007 

Źródła ko munikacyjne  

Pojazdy 
cięŜarowe z 
odpadami 

Rura 
wydechowa 

E3 
 liniowy 

0,5 60x2 325 Katalizator 
spalin 

 
 
 
 
 

0 1,7 

NO2 0,615 0,001 

Pył PM10 0,02625 0,00004 

Pył PM2,5 0,00875 0,00015 

SO2 0,0485 0,00008 

CO 0,186 0,0003 

W. alifatyczne 0,105 0,0002 

W. aromatyczne 0,0485 0,00008 

Tabela nr 6                                                                                                          

 

5.2.2.3 Prognozowane st ęŜenia zanieczyszcze ń. 

Obliczenia stęŜeń poszczególnych zanieczyszczeń wykonano dla wszystkich emitorów jako: 

� Maksymalne i średnioroczne, 

� Z rozkładem poza obszarem opisywanego zakładu (działka nr 48/3) w siatce 

receptorów o kroku 10 m po osi X i Y i rozpiętości 200 x 200m, przy czym osie X i Y 

zorientowane są w kierunkach N-S, E-W: 

� Na poziomie terenu (h=0) poniewaŜ w sąsiedztwie 10h (10 x 6m= 60m) najwyŜszego 

emitora nie znajdują się wyŜsze niŜ parterowe budynki mieszkalne, 

� Przyjmując punkt: X=0,Y=0 (zgodnie z załącznikiem 9),  

� Dla całego obszaru obliczeń przyjęto średni współczynnik aerodynamicznej 

szorstkości terenu zo=0,17 

Obliczenia prognozujące stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie 

inwestycji wykonano na komputerze przy pomocy programu EK100W. 
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Wyniki. 
Wyniki obliczeń komputerowych dołączone do niniejszego pracowania (załącznik nr 9) 

wykazują, Ŝe prognozowane wielkości stęŜeń uwalnianych zanieczyszczeń mierzone 

wartością percentyla* S 99,80 - poza granicami terenu z zakładem Inwestora (działka nr 

848/3) spowodowane emisją ze wszystkich źródeł (stacjonarnych i komunikacyjnych) dla 

poszczególnych substancji przedstawiają się następująco:   

- pył zawieszony PM10: Smm  = 0,00199 µg/m3 dla D1 = 280 µg/m3 

- pył zawieszony PM2,5: Smm  = 0,00066 µg/m3  

- dwutlenek azotu: Smm  = 14,82779 µg/m3  dla D1 = 200 µg/m3     

- dwutlenek siarki: Smm  = 0,01738 µg/m3  dla D1 = 350 µg/m3  

- tlenek węgla: Smm = 3,00086 µg/m3  dla D1 =30 000 µg/m3  

- w. alifatyczne: Smm  = 47,16055 µg/m3  dla D1 = 3000 µg/m3  

- w. aromatyczne: Smm = 31,44037 µg/m3  dla D1 =1000 µg/m3 

Analizując w obliczeniach wartość percentyla dla w/w substancji naleŜy stwierdzić, Ŝe nie 

będą występować przekroczenia emisji zanieczyszczeń poza terenem stacji demontaŜu 

Inwestora. Tym samym uwaŜa się, Ŝe wartości odniesienia z rozporządzenia [17] są 

dotrzymane.  

Podsumowując ocenia się, Ŝe analizowana stacja demontaŜu na działce nr 48/3 przy ul. 

Zadębie w ze względu na akceptowalną prawem emisję zorganizowaną oraz przewidywane 

niezbyt duŜe zagroŜenie ze strony emisji niezorganizowanej nie pogorszy w sposób 

ponadnormatywny warunków aerosanitarnych terenów przyległych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- * - percentyl jest wielkością, która mówi, jaki procent pewnych obserwacji pada poniŜej zadanej wartości. 
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5.2.3.Hałas. 

Wpływ hałasu na środowisko, w tym na człowieka zaleŜy od czasu działania hałasu, jego 

charakterystyki jako funkcji częstotliwości, a takŜe od cech osoby, na którą oddziaływuje hałas. 

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno 

do dwóch pór doby: 

− 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej w przedziale od 600 do 2200; 

− 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocnej w przedziale od 22 00 do 600.  

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równowaŜnych, oznaczanych LAeq) w środowisku, 

zarówno dla pory dziennej jak i nocnej sprecyzowane są w tabeli 1 - załączniku do 

Rozporządzenia [16]. Poziomy te odnoszą się do terenów wymagających ochrony przed 

hałasem. Czas uśredniania (wyznaczania, czy pomiaru wartości poziomu LAeq) przyjęto w 

rozporządzeniu na 8 godzin dnia i 1 godzinę nocy dla hałasu emitowanego przez instalacje 

(hałas przemysłowy). Wartości poziomów dopuszczalnych są zaleŜne od funkcji urbanistycznej, 

jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających 

intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniŜsze poziomy dopuszczalne, natomiast 

dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy 

dopuszczalne są najwyŜsze. ZauwaŜyć naleŜy, iŜ przyjęta podstawa kategoryzacji terenów  (jego 

funkcja urbanistyczna) jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki między ochroną środowiska 

przed hałasem, a zagospodarowaniem przestrzennym.  

W świetle powyŜszego rozporządzenia obiektami akustycznie chronionymi są głównie tereny 

mieszkaniowe. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przedstawiono w tabeli 7. 

    Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

    Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 

hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 
 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 
korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 
 

1 

a) Strefa ochronna "A" 
uzdrowiska 

b)Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy   
mieszkaniowej  
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym  pobytem 
dzieci i młodzieŜy 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 

d) Tereny szpitali w 
miastach 

 

61 56 50 40 

3 

a)Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego  

65 56 55 45 
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b)Tereny zabudowy 
zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

4 

Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 

powyŜej 100 tys. 
mieszkańców3) 

68 60 55 45 

Tabela 7 

 

Obszar inwestycji będzie zamykał się będzie w obrębie terenu działki  nr 48/3 przy ulicy 

Zadębie w Lublinie.Tereny sąsiednie dla obszaru inwestycji stanowią: 

• od strony północnej: niezabudowana działka nr 48/2 własność gminy miejskiej Lublin 

przeznaczona na pas drogowy ulicy Zadębie; następnie dalej przebiega ulica Zadębie, a 

za nią znajdują się prywatne tereny o symbolu AG; 

• od strony wschodniej znajdują się niezabudowane parcele nr 51/3, 51/4 i 51/5 o 

identycznym przeznaczeniu jak działka Inwestora  -symbol AG; obecnie wykorzystywane 

na potrzeby sadu i ogrodu działkowego; 

• od strony południowej znajduje się niezabudowana działka nr 48/4, która częściowo 

przeznaczona jest na potrzeby komunikacji KD, a częściowo stanowi tereny aktywności 

gospodarczej AG; 

• od strony zachodniej znajdują się niezabudowane działki nr 36, 37 i 38, które takŜe 

połoŜone są w strefie komunikacji KD oraz aktywności gospodarczej AG. 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia sporządzonego na podstawie zapisów MPZP w 

bezpośrednim i pośrednim sąsiedztwie działki nr 48/3, na której będzie realizowana 

inwestycja nie występują obszary zabudowy mieszkaniowej.  

NajbliŜsze takowe znajdują się ok. 300m na zachód od inwestycji.  

Z uwagi na fakt, Ŝe tereny sąsiednie nie są ujęte w w/w rozporządzeniu i jako takie nie są 

chronione akustycznie nie jest konieczna analiza wielkości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

hałasu od źródeł w projektowanej inwestycji.   

Jednak na potrzeby niniejszej oceny oddziaływania na środowisko dokonano poniŜej 

obliczeń wielkości hałasu. 

 

Tło hałasu.  

W zasadzie pojęcie tła akustycznego nie powinno być uŜywane. W kontekście warunków 

aerosanitarnych funkcjonuje określenie klimat akustyczny. W ramach monitoringu w 2015r 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie nie badał klimatu akustycznego w 

tej części Lublina (załącznik nr 6). 

Z wizji lokalnej na miejscu inwestycji moŜna załoŜyć, Ŝe otoczenie nie jest naraŜone na 

jakiekolwiek potencjalnie waŜne źródła hałasu.  
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W dalszych obliczeniach uwzględniono tło hałasu w wysokości 40 dB za dnia i 40 dB w nocy. 

Nie uwzględnienie tła hałasu miałoby wymierny wpływ na wyniki obliczeń. Jest to załoŜenie 

mające odzwierciedlać warunki stosunkowo niekorzystne środowiskowo. 

 

5.2.3.1 Źródła hałasu. 

Zgodnie z załoŜeniami technologicznymi na stacji demontaŜu na działce nr 48/3 przy 

ulicy Zadębie w Lublinie występować będą zarówno pośrednie źródła hałasu (budynek 

zakładu) jaki i bezpośrednie (wszystkie zewnętrzne urządzenia elektryczne i pojazdy).  

PoniŜej zdiagnozowano wszystkie potencjalne źródła hałasu. 

 

Źródła hałasu: 

1) budynek projektowanej stacji demontaŜu (bez budynku magazynowego i wiaty). 

Wykonany w technologii murowanej: ściany z pustaków  ocieplone styropianem, dach o 

konstrukcji drewnianej kryty euro-falą, takŜe z warstwą izolacyjną, bez poddasza 

uŜytkowego. Wewnątrz budynku znajdować się będą typowe urządzenia warsztatowe tj.  

• urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów: 2 sztuki – 

moc akustyczna typowego urządzenia ok. 60dB (dane z miejscowego warsztatu); 

• demontaŜownica opon – 1szt; moc akustyczna typowego urządz. ok. 55dB; 

• przecinarki, szlifierki kątowe - moc akustyczna urządzenia ok. 95dB; 

• spręŜarka – 1szt.; hałas ok. 90dB; 

Nie będą to znaczne źródła hałasu. Prawie na pewno nie będą wykorzystywane łącznie. 

Przyjęto, Ŝe ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy przyjęto hałas wewnątrz 

budynku w trakcie przebywania ludzi nie będzie stały i większy niŜ 80dB. W innym 

przypadku konieczne byłoby zastosowanie rozwiązań minimalizujących oddziaływanie 

hałasu na człowieka (np. odzieŜ ochronna, ochraniacze, słuchawki itp.). Takiej sytuacji 

nie przewiduje Inwestor. 

Wartość 80 dB przyjęto tylko dla pory dnia. Nocą zakład nie funkcjonuje. Izolacyjność 

akustyczną ścian i dachu tego budynku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Instrukcji ITB 

338/2008 pkt. 1 i 8) naleŜy przyjąć na poziomie 46 dB i 39 dB;  

2) urządzenia wentylacyjne w budynku stacji demontaŜu – dwa wentylatory ścienne (po 

jednym w sektorze demontaŜu i osuszania) na wschodniej ścianie obiektu, napędzane 

silnikami elektrycznymi, średnica 0,40 m, poziom mocy akustycznej pojedynczego 

wentylatora – 45 dB; Czas pracy: 8 godzin dziennie (warunki skrajne); 

3) Wszelki transport na terenie zakładu:  

a) pojazdy dostawcze dostarczające pojazdy do demontaŜu – 20 pojazdów 

miesięcznie wymagać będzie ok. 20 wizyt. Przejazd przez teren zakładu trwać 
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będzie ok. 0,5 minuty (plus powrót), wyładunek wraku odbywa się bez 

włączonego silnika. Maksymalnie jeden kurs dziennie. 

b) cięŜarówki po odpady: maksymalnie 500 ton odpadów (łącznie) rocznie. Średni 

tonaŜ pojazdu to 20 ton co dawałoby ok. 25 kursów w ciągu roku. Jednak pojazdy 

nigdy nie są w 100% obciąŜane ładunkiem więc ilość kursów podwojono co ma 

odzwierciedlać warunki skrajnie niekorzystne – wizyta trwa ok. 1,0 minuty (plus 

powrót), załadunek odpadów odbywa się bez włączonego silnika). Maksymalnie 

jeden kurs dziennie. 

Ilość poszczególnych kursów czy teŜ odwiedzin wszelkich pojazdów poruszających się po 

terenie działki nr 48/3 wynika z planowanej technologii w stacji demontaŜu jaki w podobnych tego 

typu zakładach. Są to odwiedziny i przejazdy w maksymalnych częstotliwościach  - mające 

odzwierciedlać warunki skrajnie niekorzystne dla miejscowego środowiska. Natomiast trasa 

przejazdu danego środka transportu po terenie zakładu została odwzorowana w dalszych 

analizach (i załącznikach graficznych) moŜliwie w najbardziej rzeczywisty sposób – po 

konsultacji z Inwestorem.  

W kontekście czasu pracy w/w emitorów z całą pewnością naleŜy stwierdzić, Ŝe pracować będą 

tylko w ciągu dnia. 

 

Parametry emitorów 

� Budynek stacji demontaŜu:  

o źródło- budynek - emitor B1  

o wysokość emitora h = 6m (do wysokości kalenicy) 

o poziom hałasu wewnątrz budynku = 80 dB (A)  

o izolacyjność ścian = 46 dB (A) 

o izolacyjność dachu = 39 dB (A) 

o czas pracy: 8 godzin w ciągu dnia 

� wentylatory ścienne na budynku stacji demontaŜu:  

o emitory punktowe – 2 sztuki: Z1 – Z2,  

o wysokość emitora h = 2,5 m, 

o moc akustyczna  - 45 dB (A), 

o czas pracy: 8 godzin w ciągu dnia  

� Pojazdy dostawcze z wrakami do demontaŜu: 

o emitor ruchomy długości 30m - wyznaczono 4 zastępcze emitory 

 punktowe: Z3 – Z6 

o wysokość emitora h = 1,0 m 

o moc akustyczna pojazdu - 100 dB (j.w.) 

o czas pracy: 1 min w ciągu dnia (0,0166 godziny) 
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� Pojazdy cięŜarowe po odpady z demontaŜu:. 

o emitor ruchomy  długości 60m - wyznaczono 5 zastępczych  

 emitorów punktowych: Z7– Z11 

o wysokość emitora h = 1,0 m 

o moc akustyczna pojazdu - 100 dB (j.w.) 

o czas pracy: 2 min w ciągu dnia (0,0333 godziny) 

 

5.2.3.2 Obliczenia. 

Mając podane wielkości mocy akustycznych kaŜdego przyjętego do obliczeń emitora 

oraz ich rozmieszczenie na terenie zakładu Inwestora programem SON2 wykonano obliczenia 

wielkości i rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu. 

Program SON2 wykonuje analizę akustyczną w oparciu o Instrukcję ITB nr 338/2008 

„Metoda określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku. Przedmiotowa instrukcja 

opiera się m. in. na tłumaczeniu normy PN ISO 9613-2, która stanowi implementacje dyrektywy 

hałasowej w zakresie hałasu przemysłowego. 

Obliczenia wykonano dla: 

� obszaru 200 x 200 m, w siatce o skoku dx = dy = 10 m, na wysokości poziomu terenu. 

� pory dnia (wszystkie emitory: B1, Z1-Z11); 

� właściwości akustyczne gruntu (wskaźnik G) przyjęto jak dla gruntu mieszanego w 

przewadze porowatego w wysokości G=0,8 (przewaŜnie nieuŜytki, trasy komunikacyjne 

utwardzone kruszywem itp.); 

� współczynnik odbicia D dla źródeł punktowych jak dla źródeł wszechkierunkowych 

promieniujących do wolnej przestrzeni - przyjęto D=0   

� bez punktów odbioru poniewaŜ zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 7 do 

Rozporządzenia [18] czyli punkty takie umieszcza się na granicy z terenami chronionymi 

akustycznie.  

 

5.2.3.3 Wnioski. 

W wyniku obliczeń komputerowych otrzymano równowaŜne poziomy dźwięku w  w 

siatce obliczeniowej o rozpiętości 200 x 200m. 

Na podstawie dokonanych obliczeń naleŜy stwierdzić, Ŝe w trakcie dania największa wartość 

hałasu poza terenem zakładu  wynosi 45.9 dB(A). 

W ciągu nocy zakład natomiast nie pracuje i wartość hałasu w kaŜdym punkcie przyjmuje 

wielkość tła przyjętego do obliczeń czyli 40.0 dB(A) 

Dane wprowadzone do obliczeń komputerowych oraz wyniki obliczeń dotyczące wpływu 

hałasu emitowanego z terenu całej inwestycji na działce nr 48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie  

zebrano w tabelach (załącznik nr 8). Analizę akustyczną przedstawiono takŜe w wersji 
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graficznej - rozkładu izofon hałasu dokonano na podkładzie mapowymi i bez podkładu z 

naniesionymi emitorami i punktami odbioru. 

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe inwestycja nie będzie uciąŜliwa akustycznie.  

Dodatkowo, aby hałas ograniczyć nasadzi się zieleń średnią i wysoką w przy granicach 

działki, na wysokości budynków zakładu - tak utworzony szczelny szpaler stanowić będą 

naturalną barierę akustyczną od źródeł hałasu. Będą to typowe drzewa ozdobne iglaste (tuje, 

świerki, jałowce) nasadzone w pasie o szerokości ok 1m. Nasadzenia przeprowadzi się w 

trakcie realizacji inwestycji w okresie wiosennym lub jesiennym. 

 

Inne.  

Drgania i wibracje. DemontaŜ pojazdów nie jest bezpośrednio związany z 

moŜliwością wystąpienia drgań czy teŜ wibracji na terenie zakładu. Jest to zagadnienie 

szersze i dotyczy w zasadzie wszystkich przedsięwzięć, w których uŜywane są maszyny czy 

urządzenia. Celem wyeliminowania moŜliwości wystąpienia drgań czy wibracji naleŜy je 

prawidłowo uŜywać i serwisować. Podstawowymi przyczynami wystąpienia drgań czy 

wibracji od maszyn i urządzeń jest brak okresowych przeglądów technicznych, brak 

regularnego smarowania mechanizmów i przekładni, złe ustawienie maszyny na podłoŜu, 

niewystarczające przymocowanie (stabilizacja) maszyny na podłoŜu, uszkodzone, 

nieprzykręcone bądź poluzowane osłony urządzenia. Są to przyczyny, które w sposób łatwy i 

szybki moŜna usunąć, bądź przy prawidłowym uŜytkowaniu, konserwowaniu i serwisowaniu 

maszyn i urządzeń całkowicie je wyeliminować. 

 

5.2.4Szata roślinna. 

W trakcie eksploatacji inwestycji nie będzie miało miejsce oddziaływanie na 

miejscową florę. Planowane jest zadrzewienie i zakrzewienie terenu przy granicy zakładu w 

postaci zimozielonych szybko rosnących krzewów i drzew wg załącznika nr 3. Drzewa 

tworząc szczelny szpaler stanowić będą naturalną barierę akustyczną od źródeł hałasu. 

Będą to typowe drzewa ozdobne iglaste (tuje, świerki, jałowce) nasadzone w pasie o 

szerokości ok 1m. Nasadzenia przeprowadzi się w trakcie realizacji inwestycji w okresie 

wiosennym lub jesiennym. 

 

5.2.5 Fauna. 

Inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na faunę. 
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5.2.6 Obszary chronione przyrodniczo. 

Lokalizacja inwestycji przypada na niemal środek dzielnicy Zadebie. Dzielnicy w przewadze 

przeznaczonej na róŜnorakie działalności gospodarcze. 

Jest to lokalizacja odległa od najbliŜszej ostoi Natura 2000 pn Bystrzyca Jakubowicka   o 

ok. 2,8 km w kierunku północno - wschodnim od przedmiotowej inwestycji. Kolejna w 

kolejności jest Ostoja Świdnik   - oddalona o  ok. 4,3 km w kierunku południowo - 

wschodnim od przedmiotowej inwestycji. Widać zatem, Ŝe tereny chronione programem 

Natura 2000 jak i inne chronione przyrodniczo są znacznie i bezpiecznie oddalone od 

inwestycji. 

MoŜna przyjąć, Ŝe lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wpływać 

negatywnie na obszary chronione przyrodniczo i nie zostanie naruszona integralność i 

spójność jakichkolwiek obszarów Natura 2000.   

 

5.2.7 Obszary turystyczne i rekreacyjne. 

W tej części dzielnicy Zadębie w Lublinie, w sąsiedztwie projektowanej stacji demontaŜu 

Inwestora nie ma szlaków, ścieŜek przyrodniczych czy tez innych obszarów sportu, turystyki i 

rekreacji. Nowy zakład znajdował się będzie bezpośrednio przy drodze publicznej (ulicy 

Zadebie). MoŜna przyjąć, Ŝe inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary przeznaczone 

na turystykę i rekreację. 

 

5.2.8 Zasoby historyczne. 

Opisywana stacja demontaŜu nie leŜy w sąsiedztwie miejsc objętych ochroną konserwatora 

zabytków. Jakiekolwiek zasoby historyczne cenne i chronione są znacznie oddalone od zakładu 

Inwestora i jako takie nie będą poddane jakiemukolwiek wpływowi ze strony przedsięwzięcia 

 

5.2.9 Krajobraz. 

Postrzeganie i ocenianie krajobrazu jako pewnego wycinka przestrzeni 

interpretowane jest zawsze subiektywnie. Krajobraz jest systemem dynamicznym, a jego 

sposób funkcjonowania uzaleŜniony jest od części składowych oraz powiązań między nimi 

jak i dominujących procesów.  

Jakkolwiek jeŜeli ocena krajobrazu moŜe być uznana za subiektywną, to ocena zmian w 

krajobrazie musi i powinna być obiektywna i rzetelna.  

W opisywanym przypadku naleŜy stwierdzić, Ŝe opisywane przedsięwzięcie zmienia 

dotychczasowe zagospodarowanie terenu działki nr 48/3. Uzasadnić naleŜy to tym, Ŝe 

realizacja inwestycji spowoduje zwiększenie na działce (a w zasadzie powstanie) 

powierzchni zabudowanej kosztem powierzchni biologicznie czynnej. Na potrzeby 

projektowanego zakładu zajęte zostanie jedynie ok. 15 arów z powierzchni w/w działki 
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Krajobraz działki nr 48/3 mimo, Ŝe obecnie bez zabudowy to zaliczyć naleŜy do 

zantropizowanego poprzez intensywnie wykorzystywane sąsiedztwo (mniejsze i większe zakłady 

pracy, ciągi komunikacyjne w tym kolejowe). Jest to krajobraz występujący na obszarach miast o 

postępującym zagęszczeniu zabudowy, z zachwianą równowagą układów biocenotycznych.  

Na przewaŜającym obszarze działki nr 48/3 jak i działek bezpośrednio sąsiadujących raczej nie 

powinno się mówić o bioróŜnorodności – wszelką faunę i florę tam znajdującą się w zasadzie 

stworzył i ukształtował człowiek bowiem na zachód od przedmiotowej parceli znajdują się 

nieuŜytki rolne natomiast na wschód niewielki sad owocowy.  

TakŜe mowy o stratach w miejscowym krajobrazie (nie objętym przecieŜ ochroną) być nie moŜe. 

Nasadzenie zieleni izolacyjnej  moŜe wpłynąć na poprawę walorów estetycznych inwestycji. 

Drzewa poprawią linię architektoniczną budynków, dodadzą kolorytu oraz zasłonią lub 

„poprawią” nie najlepszy, szpecący element krajobrazu za jakie moŜna uznać takie budynki. 

 

5.2.10 Gospodarka odpadami. 

Odpady oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot naleŜący do jednej z kategorii, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy [4], których posiadacz pozbywa się, zamierza 

pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.  

W myśl powyŜszej definicji podczas funkcjonowania tego typu inwestycji powstawać 

będą znaczne ilości odpadów poniewaŜ eksploatacja stacji demontaŜu polega na 

skupowaniu odpadów jakim są pojazdy samochodowe wycofane z eksploatacji. Idąc dalej -  

prawidła ekonomiczne nakazują prowadzić ten skup jak najbardziej efektywnie – skupować 

duŜą ilość pojazdów i pozyskiwać tym samym duŜą ilość odpadów. Niesie to ze sobą 

oczywiste zagroŜenie dla miejscowego środowiska ze strony gromadzonych odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych uzyskanych w skutek demontaŜu pojazdu. Jednak 

niebezpieczeństwo to jest znacznie mniejsze niźli pozostawianie wraków pojazdów przez ich 

uŜytkowników w przypadkowych miejscach czy teŜ ich demontaŜ w niezorganizowany i 

nieuporządkowany sposób. 

Dlatego teŜ ideą i sensem działania stacji demontaŜu (opisywanej jak i kaŜdej innej) jest w 

pełni kontrolowana i nastawiona na maksymalny odzysk polityka gospodarowania odpadami 

samochodowymi. Zgodnie z art. 3 pkt.6 ustawy [8] pojazdy wycofane z eksploatacji 

dostarczane na przedmiotową stację zakwalifikowane zostały na podstawie rozporządzenia 

[11] jako odpady z podgrupy 16 01, a dokładniej: 

• 16 01 04* -zuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy; 

• 16 01 06 - zuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy niezawierające cieczy i 

innych niebezpiecznych elementów. 

Zakłada się przyjmowanie ok. 20 pojazdów przeznaczonych do demontaŜu w ciągu 

miesiąca. Przy średniej masie pojazdu 1,5 tony daje to 30 ton miesięcznie i 360 ton rocznie. 
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Szacunkowo Inwestor określił Ŝe odpadów 16 01 04* będzie wytwarzał ok. 100 Mg rocznie 

natomiast odpadów typu 16 01 06 wygeneruje ok. 260 Mg w ciągu roku (łącznie ok. 360 Mg).  

Jedyną instalacją, w wyniku eksploatacji której powstawać będą odpady to 

funkcjonująca na opisywanym terenie stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. Z funkcjonowaniem takiej instalacji wiązało się będzie wytwarzanie odpadów na 

róŜnych etapach procesu technologicznego jak i w róŜnych miejscach wchodzących w skład 

stacji. MoŜna wyróŜnić kilka głównych „podinstalacji” tj. 

• Część warsztatowa gdzie prowadzony będzie szeroko rozumiany demontaŜ - niejako 

główna i podstawowa instalacja w zakładzie, wytwarzać będzie odpady z „osuszania” 

i demontaŜu pojazdów, 

• Część socjalno-biurowa (odpadowe źródła światła, odpadowe elementy biurowe – 

tonery drukarek, odpady komunalne), 

• infrastruktura odwadniająca teren stacji demontaŜu (wewnątrz i zewnątrz obiektów): 

odpady z czyszczenia osadnika, separatora i kanalizacji technologicznej; 

• sieć grzewcza obiektu – to źródło ciepła opalane gazem moŜna pominąć bowiem nie 

generuje ono Ŝadnych odpadów ze spalania (np. popiołów itp.).  

Wymienione powyŜej „podinstalacje” stanowią całość opisywanej stacji demontaŜu i jako 

takie nie powinny być rozpatrywane oddzielnie (Ŝadna z nich nie będzie funkcjonowała 

osobno). Dlatego teŜ jedyn ą instalacj ą poddan ą analizie jest instalacja stacji demonta Ŝu 

pojazdów wraz z jej infrastruktur ą. 

 

Odpady niebezpieczne 

Szczegółowe przedstawienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do 

wytworzenia z uwzględnieniem ich ilości rocznej, źródła powstawania i miejsca oraz sposobu 

magazynowania przedstawia  tabela nr 8: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Źródło powstawania Miejsce magazynowania Ilość [Mg] 

1 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych (nr 3) tzw. 
osuszanie, 

Selektywnie gromadzone w 
szczelnych i opisanych 

beczkach stalowych o poj. 
200l lub tankopaletach 

a’1000l w budynku stacji 
demontaŜu (sektor 6a) 

15 

2 13 02 06* 
Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe j.w. j.w. 15 

3 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe j.w. j.w. 15 

4 13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach. 

Separator substancji 
ropopochodnych Gromadzone w separatorze 1,5 

5 13 05 03* Szlamy z kolektorów 

Separator substancji 
ropopochodnych i instalacja 
kanalizacyjna 
doprowadzająca ścieki do 
separatora 

Gromadzone w separatorze, 
kolektorach  2,0 

6 13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 

Separator substancji 
ropopochodnych Gromadzone w separatorze 3,0 
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7 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 

Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych (nr 3) tzw. 
osuszanie, 

Selektywnie gromadzone w 
szczelnych i opisanych 

beczkach stalowych o poj. 
200l lub tankopaletach 

a’1000l w budynku stacji 
demontaŜu (sektor 6a) 

5,0 

8 13 07 02* Benzyna Sektor „osuszania”; 
 j.w. 5,0 

9 13 08 99* Inne niewymienione odpady separator 

Selektywnie gromadzone w 
szczelnych i opisanych 

pojemnikach lub kontenerach 
w budynku stacji demontaŜu   

(sektor 6a) 

3,0 

10 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (Np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych, sektor 
demontaŜu z pojazdów 
przedmiotów wyposaŜenia i 
części nadających się do 
ponownego uŜycia, 

j.w.  1,5 

11 16 01 07* Filtry olejowe 
Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznyc 

j.w. 2,0 

12 16 01 09* Elementy zawierające PCB 

Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych, sektor 
demontaŜu z pojazdów 
przedmiotów wyposaŜenia i 
części nadających się do 
ponownego uŜycia, 

j.w 1,0 

13 16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki 
powietrzne) 

Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych 

Przetrzymywane w otwartej 
skrzyni w wiacie na odpady 
(sektor 6a)  zgodnie z 
rozporządzeniem [22]  

0,5 

14 16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest j.w. 
j.w  

- zgodnie z zaleceniami 
producenta 

1,0 

15 16 01 12* 
Okładziny hamulcowe inne niŜ 
wymienione w 16 01 11* j.w. j.w 1,0 

16 16 01 13* Płyny hamulcowe j.w. 

Selektywnie gromadzone w 
szczelnych i opisanych 
beczkach stalowych lub 

tankopaletach w budynku 
stacji demontaŜu (sektor 6a) 

10 

17 16 01 14* 
Płyny zapobiegające zamarzaniu 
zawierające niebezpieczne substancje j.w. j.w. 1,0 

18 16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne niŜ 
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 
01 13, 16 01 14 

j.w. j.w. 0,5 

19 16 02 13* 

ZuŜyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niŜ 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
(świetlówki) 

Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych, sektor 
demontaŜu z pojazdów 
przedmiotów wyposaŜenia i 
części nadających się do 
ponownego uŜycia, 

Selektywnie gromadzone w 
szczelnych i opisanych 

pojemnikach lub kontenerach 
w budynku stacji demontaŜu  

(sektor 6a) 

0,1 

20 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 
Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych 

Selektywnie gromadzone w 
kwasoodpornych, szczelnych 
i opisanych pojemnikach lub 

kontenerach w budynku stacji 
demontaŜu  (sektor 6a 

10 

21 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
Sektor usuwania z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych 

j.w. 10 

22 16 08 07* 
ZuŜyte katalizatory zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi j.w. 

Szczelny pojemnik wewnątrz 
budynku stacji (sektor 6a)  0,5 

Razem 103,6 

Tabela nr 8 
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Odpady inne niŜ niebezpieczne. 

Szczegółowe przedstawienie rodzajów odpadów innych niŜ niebezpieczne przewidzianych 

do wytworzenia z uwzględnieniem ich ilości rocznej, składu i właściwości (tabela nr 9) 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Źródło powstawania Miejsce magazynowania Ilość [Mg] 

1 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niŜ wymienione 15 02 02 

Wszystkie sektory 
Pojemnik z tworzywa 

sztucznego wewnątrz wiaty 
– sektor 6a 

1,0 

2 16 01 03 ZuŜyte opony 

Sektor demontaŜu z 
pojazdów przedmiotów 
wyposaŜenia i części 
nadających się do 
ponownego uŜycia 

Układane w stosy na 
zewnątrz budynku      

(sektor 6b) 
10 

3 16 01 12 
Okładziny hamulcowe inne niŜ wymienione w 
16 01 11 

Sektor usuwania z 
pojazdów elementów i 
substancji niebezpiecznych, 
sektor demontaŜu z 
pojazdów przedmiotów 
wyposaŜenia i części 
nadających się do 
ponownego uŜycia, 

kontener na zewnątrz 
budynku (sektor 6b) 2,5 

4 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niŜ 
wymienione w 16 01 14 

Sektor usuwania z 
pojazdów elementów i 
substancji niebezpiecznych, 

Selektywnie gromadzone w 
szczelnych i opisanych 
beczkach stalowych lub 

tankopaletach w budynku 
stacji demontaŜu(sektor 6a) 

1,0 

5 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony j.w. 
Układane w stosy na 

zewnątrz budynku (sektor 
6b) 

5,0 

6 16 01 17 Metale Ŝelazne 

sektor demontaŜu z 
pojazdów przedmiotów 
wyposaŜenia i części 
nadających się do 
ponownego uŜycia, 
sektor demontaŜu z 
pojazdów przedmiotów 
wyposaŜenia i części 
nadających się do 
ponownego uŜycia 

kontener na zewnątrz 
budynku (sektor 6b) 200,0 

7 16 01 18 Metale nieŜelazne j.w. 
kontener na zewnątrz 
budynku (sektor 6b) 20,0 

8 16 01 19 Tworzywa sztuczne j.w. kontener na zewnątrz 
budynku (sektor 6a) 20,0 

9 16 01 20 Szkło j.w. 
kontener na zewnątrz 
budynku (sektor 6b) 5,0 

10 16 02 16  Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne 
niŜ wymienione w 16 02 15 

j.w. 
Szczelny i zamykany 
pojemnik na zewnątrz 
budynku (sektor 6b) 

0,5 

11 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne Pomieszczenia   biurowe 

Szczelny i zamykany 
pojemnik przy budynku 

gospodarczym  
1,0 

Razem 266 

Tabela nr 9 

 

Odpadów o kodzie 16 02 11* - nie będzie. Nie będzie si ę opró Ŝniać układów 

klimatyzacyjnych  (lub jakichkolwiek innych chłodniczych) z czynnika chłodniczego na terenie 

opisywanej stacji demonta Ŝu. Inwestor jako prowadzący stację i nie posiadający świadectwa 

kwalifikacji (i na chwilę obecną –niezatrudniający osoby z takowym dokumentem) będzie 

przyjmował tylko takie pojazdy, które juŜ wcześniej będą pozbawione czynnika chłodniczego z 

układu klimatyzacyjnego. Taki sposób postępowania jest zgodny z zapisami ustawy [9].  

Mając na uwadze załącznik nr 1 do ustawy [4] na przedmiotowej stacji demontaŜu w trakcie 

funkcjonowania prowadzić się będzie procesy odzysku zaszeregowane:  
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� pod kodem R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 (JeŜeli nie istnieje inny właściwy kod 

R, moŜe to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne 

odpadów, jak np. demontaŜ, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, 

suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie 

mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów 

wymienionych w poz. R1 – R11). 

� pod kodem R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u 

wytwórcy odpadów). 

 

 Materiał przeznaczony do demontaŜu (pojazdy wycofane z eksploatacji) będzie 

dostarczany przez klientów na plac inwestycji, następnie waŜony na wadze, rejestrowany i 

składowany w sektorze magazynowania przyjętych pojazdów lub trafiał będzie bezpośrednio do 

budynku zakładu, gdzie kolejno przechodził będzie etapy osuszania i demontaŜu. Dopuszcza  

się moŜliwość dojazdu do klienta po odbiór materiału – Inwestor zakupi w przyszłości pojazd 

specjalistyczny –autolawetę.  

Wytwarzane w trakcie osuszania i demontaŜu odpady trafiać będą do oddzielnych pojemników i 

odrębnych miejsc na stacji. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości odpadów dostosowanej do 

wielkości pojemników będą one odbierane przez zewnętrzne firmy, które na dzień dzisiejszy są 

jeszcze Inwestorowi nieznane.  

Pewnym jest jednak, Ŝe: 

• będą to firmy mające stosowne pozwolenia w zakresie transportu odpadów i 

specjalizujące się w ich zbieraniu, 

• przy zakładanym natęŜeniu i przyjętej technologii odbiór odpadów ze stacji demontaŜu 

będzie się odbywał ok raz w tygodniu. Wzywany będzie odpowiedni odbiorca 

dysponujący właściwym transportem cięŜarowym, który po zwaŜeniu odpadów odbierał 

będzie pełny pojemnik (kontener) z odpadem, a w to miejsce pozostawiał pusty.   

• Inwestor nie będzie we własnym zakresie odwoził odpadów z terenu swojej stacji 

demontaŜu, 

• Inwestor nie będzie teŜ poddawał odpadów niebezpiecznych jakiemukolwiek odzyskowi 

na terenie stacji demontaŜu. 

• pojemniki do gromadzenia odpadów będą dostosowane do transportu - oznacza to, Ŝe 

nie będzie się przelewać, przepompowywać, przekładać odpadów z pojemnika na stacji 

do np. pojemnika na środku transportu. Odbierany będzie pojemnik z odpadami, a w to 

miejsce pozostawiany będzie taki sam, ale pusty. 
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Wyznaczone będą w zasadzie dwa miejsca w obrębie stacji demontaŜu gdzie przetrzymywane 

będą wytwarzane na stacji odpady: 

- Część pierwsza sektora magazynowania odpadów pochodz ących z demonta Ŝu 

pojazdów  (6a) zlokalizowana w budynku typu wiata. Ta część sektora magazynowania 

odpadów pochodzących z demontaŜu przeznaczona będzie na odpady niebezpieczne. 

Usytuowane będą tam zbiorcze pojemniki i kontenery na odpady z sektora nr 3 m. in.:  

• kontener przeznaczony do gromadzenia akumulatorów - wnętrze pojemnika 

wyłoŜone kwasoodporną gumą. Nadający się do obsługi za pomocą wózka 

widłowego, 

• pojemniki przystosowane do gromadzenia filtrów olejowych, filtrów paliwowych i 

powietrza oraz detergentów z zamykaną płaską klapą,  odporne na oddziaływanie 

czynników zewnętrznych oraz na uderzenia, 

• zbiorniki przeznaczone na przepracowane oleje, 

• zbiorniki przeznaczone na usunięte paliwa, 

• skrzynia przeznaczona do gromadzenia zbiorników z gazem LPG.  

Butle niepozbawione gazu z demontaŜowanych pojazdów zasilanych LPG przetrzymywane 

będą na podestach (paletach) zgodnie z zapisami działu III, rozdział 3 „Magazynowanie gazu 

płynnego w butlach” rozporządzenia [21].  

- Część druga sektora magazynowania odpadów pochodz ących z demonta Ŝu pojazdów  

(6b) zlokalizowana na ustabilizowanym i ogrodzonym placu przed budynkiem stacji. SłuŜyć 

będzie do gromadzenia odpadów innych niŜ niebezpieczne przeznaczonych do odzysku 

(poza stacją demontaŜu). W sektorze tym będą takŜe przetrzymywane zuŜyte opony ułoŜone 

w stosach oraz osuszone (nie zawierające płynów eksploatacyjnych) i zdemontowane wraki 

pojazdów.  

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie tylko na działce nr 48/3, do której Inwestor 

posiada tytuł prawny i na której funkcjonowała będzie projektowana stacja demontaŜu. 

Gromadzone będą w sposób selektywny. Miejsca  ich gromadzenia zabezpieczone będą 

przed dostępem osób postronnych, zabezpieczone przed mieszaniem róŜnego rodzaju 

odpadów a takŜe zabezpieczone przed negatywnym działaniem na środowisko i zdrowie 

ludzi. Wszystkie odpady magazynowane będą w oznaczonych pojemnikach.  

 

Jak wynika z powyŜszej tabeli nr 8 odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na stacji będzie ok. 

103,6 Mg rocznie. Przed rozpoczęciem funkcjonowania stacji demontaŜu konieczne jest 

uzyskanie decyzji na wytwarzanie i odzysk odpadów od Marszałka Województwa Lubelskiego.   

Inwestor jako prowadzący instalację jest obowiązany w myśl art. 66 ustawy [4] do prowadzenia 

jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, na podstawie 

Rozporządzenia [11] – wypełniane będą karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu. 
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Ponadto Inwestor jako prowadzący ewidencję odpadów zobowiązany jest do sporządzenia 

zbiorczego rocznego zestawienia danych i przekazaniu go właściwemu marszałkowi 

województwa.   Ewidencja taka powinna być prowadzona w sposób pozwalający na 

wyodrębnienie strumienia odpadów związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Ponad to 

Inwestor będzie miał jeszcze szereg zobowiązań i obowiązków wynikających z ustawy [8]: 

• osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego 

stacji demontaŜu rocznie. 

• przechowywać zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling przez 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia. 

• prowadzić ewidencję zaświadczeń o demontaŜu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu 

niekompletnego pojazdu, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących 

punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.  

• wykonać roczne sprawozdanie zawierającego informacje o: 

−  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontaŜu; 

−  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu, a takŜe masie przeznaczonych do ponownego uŜycia 

przedmiotów wyposaŜenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji; 

−  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z 

podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy; 

−  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem 

nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu 

przedsiębiorcy; 

• przekazywać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

marszałkowi województwa sprawozdanie w terminie do dnia 15 marca następnego roku. 

• przechowywać dokumenty, na podstawie których sporządza sprawozdanie przez 5 lat. 

 

5.2.11 Klimat. 

Tego typu działalność nie wywiera istotnego, niekorzystnego wpływu na środowisko 

naturalne pod względem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń co przyśpieszałoby 

tempo zmian klimatu i powodowało zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie wód przez 

substancje ropopochodne i metale cięŜkie, degradację siedlisk i zmniejszenie 

bioróŜnorodności. 

Potwierdzić tę tezę moŜe fakt, Ŝe inwestycja nie będzie emitować duŜych strumieni 

zanieczyszczeń ze spalania paliw – zasilana w ciepło będzie poprzez spalanie tzw. 
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„błękitnego paliwa” jakim jest gaz ziemny. To po pierwsze. Po drugie – tego gazu zuŜywane 

będzie bardzo niewielkie ilości (ok. 20 tyś m3 rocznie).   

Po za tym inwestycja nie będzie związana z niezorganizowanym przechowywaniem znacznych 

ilości substancji zagraŜających środowisku.  

Związki taki jak dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu powodują zakwaszenie atmosfery, 

przyczyniając się do powstawania kwaśnych opadów. Wzrost ich stęŜenia w atmosferze 

powoduje ocieplenie klimatu i tzw. efekt cieplarniany . Ilości zanieczyszczeń powodujących 

efekt cieplarniany z całej stacji demontaŜu będą zatem śladowe bo jak wykazały obliczenia 

roczny ich ładunek wynosił będzie: 

• ditlenku azotu: 0,031285 Mg/rok, 

• tlenek węgla: 0,006436 Mg/rok 

• ditlenek siarki: 0,000118 Mg/rok 

W takich ilościach nie stanowią one powaŜnego zagroŜenia dla klimatu, bioróŜnorodności jak 

i naturalnych ekosystemów. 

Celem sprawowania pieczy i nadzoru nad emisjami gazów cieplarnianych 

ustanowiono  KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – podmiot 

powołany Ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji. KOBiZE podlega Ministrowi Środowiska i jest 

odpowiedzialny za prowadzenie corocznej inwentaryzacji, bilansowanie i prognozowanie 

emisji zanieczyszczeń oraz opracowywanie ew. planów redukcji emisji i raportów m.in. do 

konwencji UNFCCC, zgodnie z wymogami Protokołu z Kioto. 

Inwestor jako prowadzący stację demontaŜu i „korzystający ze środowiska” w rozumieniu art. 

3 pkt. 20 ustawy [1] zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z 17 lipca 2009r o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz. 1107 z 

późn. zm.) sporządza i wprowadza do krajowego system bilansowania i prognozowania 

emisji, w terminie do końca lutego kaŜdego roku, raport zawierający informacje następujące 

informacje: 

1) wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do 

powietrza; 

2) wielkość produkcji oraz charakterystyka surowców i paliw towarzyszących emisjom; 

3) środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 

4) wielkość emisji zredukowanej i emisji unikniętej oraz terminach osiągnięcia tych 

redukcji; 

5) planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji 

gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych 

przedsięwzięć; 

PowyŜsze informacje w formie raportu obejmują kaŜdy poprzedni rok kalendarzowy. 
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Podczas funkcjonowania zakładu emitowane do powietrza będą substancje, które naleŜałoby 

ściśle ewidencjonować. Lista substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu do 

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, o którym mowa w art. 7 ust 1 

ustawy z 17 lipca 2009r o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji. W tym przypadku będzie to dwutlenek azotu NO2. Inwestor jako korzystający ze 

środowiska zgodnie z w/w art. sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do 

końca lutego kaŜdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 1–5 

w/w ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.  

 
5.2.12 Inne. 

• Opisywana inwestycja o zdolności przetwarzania odpadów w ilości ok. 1,5 tony na dobę 

nie jest zaliczona do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wg 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r poz. 1169). 

• Opisywana inwestycja nie będzie źródłem emisji substancji promieniotwórczych oraz 

elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego. 

• Nie przewiduje się moŜliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko ze względu na znaczną odległość od granic Państwa wynoszącą ok 85 km. 

• Inwestycja nie będzie związana z przechowywaniem znacznych ilości substancji 

zagraŜających środowisku. 

• W normalnych warunkach eksploatacyjnych inwestycja nie będzie związana 

z wystąpieniem nadzwyczajnego zagroŜenia środowiska. 

Ponad to inwestycja jako umiejscowiona w dzielnicy Zadębie miasta Lublina o zaludnieniu 

ok. 400 tyś mieszkańców z oczywistych względów nie leŜy w obrębie czy teŜ w sąsiedztwie 

następujących obszarów: 

• wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych; 

• wybrzeŜy; 

• górskich; 

• leśnych; 

• objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody i obszarów; 

 

Nadzwyczajna awaria przemysłowa. 

W odniesieniu do ocenianej inwestycji nie moŜna mówić o występowaniu 

nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska w trakcie jego eksploatacji. Przez nadzwyczajne 

zagroŜenie środowiska rozumie się zagroŜenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie 
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będącym klęską Ŝywiołową, które moŜe wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub 

pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.  

W omawianym przypadku nie ma czynników, które mogłyby wywołać takie skutki. W 

niniejszym opracowaniu nie analizuje się zagroŜenia poŜarowego, które jest przedmiotem 

oddzielnych opracowań branŜowych (np. w projekcie budowlanym). 

Zgodnie z rozporządzeniem [22] – opisywana inwestycja nie jest zaliczona do zakładów  o 

zwiększonym czy te Ŝ duŜym ryzyku wyst ąpienia powa Ŝnej awarii przemysłowej .   

Urządzenia i obiekty nie będą funkcjonowały w warunkach odbiegających od normalnych. 

KaŜda awaria elektryczna lub mechaniczna powodować będzie wstrzymanie pracy 

poszczególnych elementów instalacji. Zatrzymanie i rozruch instalacji związane są z 

planowanymi remontami oraz ewentualnymi awariami poszczególnych elementów instalacji. 

Zatrzymanie, rozruch lub awaria instalacji nie powoduje emisji, w tym powstawania odpadów, 

innych niŜ związanych z normalnym jej ruchem. 

Ogólne zasady moŜna przedstawić w następujący sposób: 

� System zabezpieczenia przeciwpoŜarowego musi spełniać wymagania 

kompetentnych władz, np. inspektora budowlanego, straŜy poŜarnej i 

ubezpieczyciela. Kompetentne władze mogą podać ilość, typ i wielkości 

zatwierdzonych przenośnych gaśnic wymaganych przy eksploatacji inwestycji. 

� Wykorzystywać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 

� Poruszać się po terenie zakładu z minimalną prędkością i stosować się do zasad 

ruchu drogowego. Nie blokować dróg ewakuacyjnych. 

 

5.3 Etap likwidacji. 

Trudno jest oszacować okres eksploatacji projektowanego zakładu. Nie naleŜy raczej 

spodziewać się jego zlikwidowania, bardziej prawdopodobne jest przekwalifikowanie (zmiana 

sposobu wykorzystania budynku). Poprzedzone to powinno być dogłębną analizą zdolności 

technologicznej budynku,  oceną oddziaływania na środowisko itp.  

Z uwagi na zapotrzebowanie rynku oraz zainwestowany kapitał jest mało prawdopodobnym 

by omawiana instalacja uległa likwidacji w najbliŜszych latach. JednakŜe gdyby doszło do 

takiej sytuacji to ewentualna likwidacja będzie przebiegać w jakichś  wariantach np.: 

• częściowa likwidacja zakładu, 

• całkowita likwidacja zakładu. 

Proces likwidacji częściowej obejmował będzie: 

• demontaŜ maszyn i urządzeń, które w zaleŜności od stopnia zuŜycia będą mogły być 

sprzedawane lub złomowane, 

• pracę urządzeń i maszyn oraz środków transportu wywoŜących materiał rozbiórkowy. 

Proces likwidacji całkowitej obejmował będzie: 
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• demontaŜ maszyn i urządzeń, które w zaleŜności od stopnia zuŜycia będą mogły być 

sprzedawane lub złomowane, 

• rozbiórkę pomieszczenia zakładu, 

• usunięcie gruzu, 

• usunięcie nawierzchni zbędnych dróg i placów, 

• pracę urządzeń i maszyn oraz środków transportu wywoŜących materiał rozbiórkowy. 

Ocenia się, Ŝe likwidacja poszczególnych instalacji i obiektów nie będzie stanowiła problemu 

technicznego oraz nie będzie powodowała zagroŜenia dla środowiska i zdrowia ludzi 

Jak widać etap potencjalnej likwidacji całościowej zakładu zakresem prac i oddziaływań 

będzie zbliŜony do jego etapu budowy. W tym czasie moŜe wystąpić nieznaczny wzrost 

poziomu hałasu do środowiska, wzrost zapylenia poprzez pracę maszyn i urządzeń 

budowlanych itp. JednakŜe biorąc pod uwagę znaczną odległość od terenów zabudowy 

mieszkaniowej (ok. 300m) nie przewiduje się uciąŜliwości związanych z etapem likwidacji 

inwestycji. Prace na pewno nie spowodują trwałych zmian w klimacie akustycznym i 

zakończą się wraz z chwilą zakończenia likwidacji inwestycji. PoniŜej w tabeli nr 10 

przedstawiono przewidywany bilans odpadów, w przypadku rozbiórki sektorów oraz 

przywrócenia terenu do stanu wyjściowego. 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Źródło powstawania Ilość [Mg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Prace rozbiórkowe,  0,2 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Prace rozbiórkowe,  0,4 

3 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niŜ 

wymienione w 15 02 02 

Prace rozbiórkowe,  0,1 

4 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
Prace rozbiórkowe 100,0 

5 17 01 02 Gruz ceglany Prace rozbiórkowe 100,0 

6 17 02 01 ZuŜyte drewno Prace rozbiórkowe,  30,0 

7 17 04 05 śelazo i stal  Prace rozbiórkowe,  20,0 

8 17 04 11 Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 Prace rozbiórkowe 0,9 

9 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontaŜu inne niŜ 

niebezpieczne  

Prace rozbiórkowe,  40,0 

10 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

Prace rozbiórkowe,  5,0 

Tabela nr 10 
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Po zakończeniu działalności opracowany zostanie szczegółowy projekt likwidacji, 

uwzględniający wszelkie zasady ochrony środowiska i bezpiecznej pracy, zgodnie z 

przepisami ochrony środowiska i budowlanymi. W przypadku zakończenia działalności przez 

Stację, z hali zostaną usunięte niewykorzystane materiały, części zamienne, przy czym 

wskazane jest wykorzystanie ich przez inne zakłady o tym samym profilu. Usunięte zostaną 

pełnowartościowe produkty i odpady, natomiast urządzenia zostaną zdemontowane i 

odsprzedane, a w przypadku braku nabywcy lub złego stanu technicznego -zezłomowane. 

Obiekty budowlane po usunięciu z nich urządzeń technologicznych mogą być przystosowane 

do innej działalności lub mogą zostać zlikwidowane, zgodnie z obowiązujący mi przepisami 

Przy tak wykonanym nowym budynku zakładu na etapie jego likwidacji nie zakłada 

się powstawania odpadów niebezpiecznych. Do wszystkich prac demontaŜowych, 

rozbiórkowych Inwestor najprawdopodobniej zatrudni firmę zewnętrzną. W takim przypadku 

za wytworzone w trakcie prac odpady odpowiadać będzie podmiot wykonujący usługę.  

NaleŜy przy takiej formie działania jedynie pamiętać, Ŝe wykonawstwem musi się zająć 

kompetentna firma, która ma na prowadzenie działalności, w tym gospodarowanie odpadami 

i transport, odpowiednie zezwolenie. W przewaŜającej większości odpady traktowane będą 

jako surowce wtórne. Obowiązek rekultywacji terenów po zlikwidowanej budowli spoczywać 

będzie na ich właścicielu. 

 

6. Opis metod prognozowania zastosowanych w opracow aniu.  

W raporcie zastosowano metodę porównawczą (w stosunku do podobnych 

rozwiązań, urządzeń i wartości normowych), ale jednocześnie metodę prostego 

prognozowania wynikowego, polegającego na ocenie przedsięwzięcia i analizie moŜliwego 

wpływu omawianego obiektu na otaczające środowisko, z uwzględnieniem jego połoŜenia w 

terenie. W pierwszym etapie opisano rodzaj i zakres prac koniecznych do realizacji 

inwestycji. Określono równieŜ czas konieczny na ich wykonanie. Następnie wyodrębniono i 

opisano elementy miejscowego środowiska naraŜone na zmiany. W drugim etapie, w oparciu 

o przedstawione załoŜenia techniczne i technologiczne dokonano oceny zagroŜeń czynników 

szkodliwych wydzielanych do wód podziemnych, gleby, powietrza, klimatu akustycznego, 

krajobrazu i porównania wielkości zagroŜeń z wartościami normowymi. 

Przy opracowaniu niniejszego „Raportu…” zastosowane zostały następujące metody: 

� analizy wpływu obiektu na klimat akustyczny przeprowadzono z wykorzystaniem 

instrukcji [D], [E] oraz programu komputerowego SON2 

� Analizy oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego, 

wykonano przy wykorzystaniu programu EK100W.  
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7. Diagnoza potencjalnie znacz ących oddziaływa ń projektowanego 

przedsi ęwzięcia na środowisko obejmuj ący bezpo średnie, po średnie, 

wtórne, skumulowane, krótko-, średnioterminowe i stałe oddziaływania, 

ich zasi ęg oraz opis zastosowanych metod ich ograniczania ce lem 

ochrony środowiska.  

 

7.1 Zestawienie oddziaływa ń generowanych przez inwestycj ę. 

Na podstawie oceny przedstawionej w rozdz. 5 moŜna określić poszczególne oddziaływania 

powodowane przedsięwzięciem, w rozbiciu na etap jego realizacji i etap funkcjonowania.: 

 
Etap budowy 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe 

Ludzie - - - - - - - 

Flora i fauna - - -  - - - 

Gleba i grunt -  - - - - - 

Woda - - - - - - - 

Powietrze + - - - + - - 

Klimat 

akustyczny 
+ - - - + - - 

Klimat - - - - - - - 

Dobra 

kultury 
- - - - - - - 

Krajobraz - - - - - - - 

 

 
Etap eksploatacji 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe 

Ludzie - - - - - - - 

Flora i fauna - - - - - - - 

Gleba i grunt + - - - - + - 

Woda + - - - - + - 

Powietrze - - - - - - - 

Klimat 

akustyczny 
- - - - - - - 

Klimat - - - - - - - 

Dobra 

kultury 
- - - - - - - 

Krajobraz - - - - - - - 

 

 



Raport  o oddziaływaniu na środowisko  stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych 
Strona 84 

 

PowyŜsze zestawienie wykazuje, Ŝe potencjalnie znaczące, bezpośrednie i zarazem 

długotrwałe oddziaływanie ze strony przedsięwzięcia na miejscowe środowisko wystąpią 

tylko na etapie jego funkcjonowania. Do oddziaływań tych mogących faktycznie mieć 

znaczenie (niekorzystne) dla otaczającego środowiska naleŜy zaliczyć oddziaływania na 

środowisko gruntowo-wodne. 

PoniŜej omówiono moŜliwe do zastosowania rozwiązania, aby je zminimalizować. 

 

7.2 Oddziaływanie na środowisko gruntowo wodne. 

W bezpośrednim i pośrednim otoczeniu inwestycji nie występują jakiekolwiek czynne ujęcia 

wody wykorzystywane na potrzeby spoŜycia ludzi.  Cała okolica tej części miasta Lublina 

posiada doprowadzoną publiczną sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która w pełni 

zaspokaja potrzeby wodne mieszkańców.   

Sam wodociąg zbiorowego zaopatrzenia czerpię wodę ze studni głębinowej oddalonej o ok. 

1,2 km od inwestycji. 

Aby zapobiec sączeniu w grunt zanieczyszczeń z przetrzymywanych na stacji odpadów – 

zwłaszcza odpadów niebezpiecznych - podłoŜa w sektorach usytuowanych na zewnątrz 

budynku tj. przyjmowania pojazdów (nr 1), ich przetrzymywania (nr 2) muszą mieć całkowicie 

szczelną nawierzchnię i moŜliwość zorganizowanego odprowadzenia i oczyszczania ścieków 

opadowych do odbiornika.   

Sektory usytuowane wewnątrz budynku i przeznaczone na „osuszanie” pojazdu (nr 3), 

demontaŜ części i wyposaŜenia (nr 4) równieŜ muszą mieć szczelną powierzchnię oraz 

moŜliwość zorganizowanego odprowadzenia i oczyszczania ścieków przemysłowych do 

odbiornika. 

Niezmiernie waŜną sprawą jest wyposaŜenie inwestycji w sprawne instalacje zbierające ścieki 

przemysłowe i ścieki deszczowe z powierzchni zanieczyszczonych. Koniecznym elementem 

takich instalacji są urządzenia do podczyszczania ścieków takie jak separatory substancji 

ropopochodnych. O prócz tego naleŜy je odpowiednio dobrać i właściwie zainstalować. 

Bardzo waŜne równieŜ z punktu widzenia ochrony środowiska gruntowo-wodnego, jest 

prawidłowe przetrzymywanie odpadów.  

Dlatego teŜ, aby utrzymać standardy gruntu i wody zastosowane będą następujące 

rozwiązania:  

o Sektory nr 1 i 2 na zewnątrz budynku utwardzone będą kostką betonową ułoŜoną na 

zagęszczonym betonem podłoŜu i ułoŜonym ze spadkiem do studzienek najazdowych. Ze 

studzienek ścieki kierowane będą do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV i do 

separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o pojemności min. 

750l, który to w bezpieczny sposób będzie w stanie przyjąć kaŜdą ilość ścieków 

deszczowych (nawet z deszczu nawalnego) z opisywanego terenu; 
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o PodłoŜa sektorów wewnątrz budynku (nr 3, 4) wykonane będą z betonu wodoszczelnego  

(tzw. podłoga techniczna). PodłoŜa będą odpowiednio wyprofilowane ze spadkiem do kratek 

ściekowych, z których ścieki przemysłowe kierowane będą do instalacji technologicznej 

zakończonej separatorem substancji ropopochodnych (tutaj dobór separatora jest dowolny – 

napływ ścieków jest całkowicie kontrolowany poniewaŜ odbywa się z podłoŜy z 

pomieszczeń wewnątrz). 

o Wykorzystany do wykonania podłoŜy powinien być beton wodoszczelny (typ BI, BII lub np. 

B35) lub inny przy określonych zastrzeŜeniach -podwyŜszonej najmniejszej zawartości 

cementu, korzystnego składu mieszanki; 

o Instalacje kanalizacyjne wykonane ze spadkiem (min. 2%) pozwalającym grawitacyjnie, 

płynnie odprowadzać nieczystości płynne; 

o Instalacje okresowo serwisowe i czyszczone – wybierany będzie szlam z separatorów przez 

specjalistyczną firmę (min dwa razy w roku). Dokładać się będzie wszelkich starań, aby 

instalacje zawsze były droŜne; 

o Podczyszczone ścieki przemysłowe wprowadzane, poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków przemysłowych w ten 

sposób do kolektorów publicznych obwarowane będzie odrębnym postępowaniem 

administracyjnym – pozwoleniem wodnoprawnym.  

W przypadku braku zgody zarządcy sieci na wprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków 

przemysłowych zaprojektowany zostanie podziemny zbiornik szczelny na nieczystości 

ciekłe o pojemności 10m3.  Ścieki następnie transportem asenizacyjnym trafiać będą do 

oczyszczalni ścieków; 

o Podczyszczone ścieki deszczowe odprowadzane do podziemnego zbiornika retencyjno - 

rozsączającego ze skrzynek rozsączajacych z tworzywa sztucznego. Częściowo podlegać 

będą infiltracji w grunt. Alternatywą jest odprowadzenie ścieków do otwartego zbiornika 

retencyjno- rozsączającego na terenie działki Inwestora. Woda w tym zbiorniku podlegać 

będzie odparowaniu, a częściowo infiltracji w grunt.; 

Odprowadzenie ścieków deszczowych do ziemi obwarowane będzie odrębnym 

postępowaniem administracyjnym – pozwoleniem wodnoprawnym.  

o W sektorze magazynowania przyjętych pojazdów (nr 2) pojazdy będą przetrzymywane w 

sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Nie będzie się 

przetrzymywać pojazdów na boku lub na dachu; 

o Sektor magazynowania części i podzespołów nadających się do ponownego uŜycia (nr 5) 

oraz sektor do przechowywania odpadów niebezpiecznych (nr 6a) usytuowane będą w 

budynkach kubaturowych (magazyn i wiata) z podłoŜem utwardzonym (beton lub kostka 

brukowa na podsypce cementowej);  
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o Wiata z częściami i odpadami niebezpiecznymi będzie zamykana - dostęp do tych 

pomieszczeń tylko dla personelu stacji demontaŜu;  

o Odpady przetrzymywane będą w specjalistycznych pojemnikach typu beczki, tankopalety, 

skrzynie, kontenery – kupowane jako nowe, do tego celu przystosowane. 

o Odpady niebezpieczne nie będą mieszane. 

o Po uzbieraniu odpowiedniej ilości odpadów dostosowanej do wielkości pojemników będą 

one odbierane przez zewnętrzne firmy. 

o Pojemniki do gromadzenia odpadów będą dostosowane do transportu - oznacza to, Ŝe nie 

będzie się przelewać, przepompowywać, przekładać odpadów z pojemnika na stacji do np. 

pojemnika na środku transportu. Odbierany będzie pojemnik z odpadami, a w to miejsce 

pozostawiany będzie taki sam, ale pusty. 

o Sektor do przetrzymywania odpadów innych niŜ niebezpieczne będzie usytuowany na 

zewnątrz budynku stacji. Będzie utwardzony kostką brukową na podsypce cementowej. 

Powstałe na skutek awarii zanieczyszczenia płynne w tym miejscu usuwane za pomocą tzw. 

„apteczki ekologicznej”. Jest to zestaw róŜnorakich środków (np. ATLAN'TOL) 

przeznaczonych do szybkiej neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych.  

o Apteczka obowiązkowo będzie na wyposaŜeniu inwestycji. UmoŜliwi szybką reakcję na 

wyciek i zabezpieczy środowisko gruntowo - wodne.  

Podsumowując - w prowadzonych procesach technologicznych wewnątrz stacji będą 

powstawały niewielkie ilości ścieków  przemysłowych.  Pomieszczenia warsztatowe, gdzie 

prowadzone będą prace związane z demontaŜem pojazdów, zostaną wyposaŜone w 

szczelne, zmywalne powierzchnie, co pozwoli na szybkie i bezpieczne dla środowiska 

usunięcie ewentualnych rozlań, rozszczelnień substancji ropopochodnych. 

Procesy technologiczne prowadzone będą tylko w budynku, natomiast teren stacji w 

obszarze komunikacji wewnętrznej posiadać będzie szczelną nawierzchnię utwardzoną, 

wraz z instalacją deszczową w związku z czym nie istnieje zagro Ŝenie bezpo średniego 

zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych . 

 W kontekście ochrony środowiska wodnego naleŜy wspomnieć o zapotrzebowaniu 

inwestycji na wodę, która jest surowcem strategicznym i jako taka podlega ochronie. 

W naszym przypadku nie moŜna mówić, Ŝe projektowana stacja demontaŜu jest szczególnie 

chłonna na wodę. Do stacji Inwestora konieczne będą dostawy wody  głównie na  potrzeby  

socjalno bytowe, ale takŜe w niewielkim stopniu na potrzeby technologiczne (mycie 

posadzek wewnątrz, części i podzespołów). Po oddaniu do uŜytku stacji demontaŜu ilość 

wody pobierana z sieci wodociągowej wyniesie ok. 60 m3/rok. Uwzględniając technologię i 

czas pracy stacji będzie ok. 0,3m3/dobę 
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Mimo, Ŝe nie mamy do czynienia z duŜym zuŜyciem wody moŜemy rozpatrzeć moŜliwe i 

wskazane do zastosowania rozwiązania, aby jak najwięcej wody odzyskiwać w procesie 

technologicznym  lub pozyskiwać w alternatywny sposób. Z procesu technologicznego w 

zasadzie nie ma moŜliwości odzyskiwania wody. Jednak juŜ pozyskiwać ją moŜna w inny niŜ 

z zasobów podziemnych (poprzez wodociąg) sposób. Na terenie zakładu Inwestora będzie 

wiele powierzchni, z których istnieje moŜliwość gromadzenia wód opadowych (deszczowych, 

roztopowych).   

Wody opadowe traktowane są jako umownie czyste – są to wody niezanieczyszczone 

pochodzące z atmosfery(czystość jest umowna, zaleŜna od czystości atmosfery). Przyjmując 

natęŜenie deszczu miarodajnego q=113 [l/s·ha], czas trwania deszczu miarodajnego 

t=12min, powierzchnię dachów na obydwu budynkach ok. 800 m2 i współczynnik spływu 

powierzchniowego dla powierzchni dachów ψ=0,95 moŜna oszacować ilość tak 

zgromadzonej wody:  

 Q= 0,08 ha x 113 [l/s·ha], x 0,95 = 8,6 l/s. 

Przyjmując czas trwania deszczu miarodajnego wynoszący 12 min jednorazowy miarodajny 

napływ wody wyniesie: 

VM = QM · t = 8,6 l/s x 720 s = 6192 l ≈ 6,2 m3 

Wodę taką moŜna by gromadzić w zbiorniki (zakopane w ziemi, beczki itp.) i wykorzystawać 

w zakładzie (np. do mycia).   

Podobnie z oczyszczonymi wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych (sektory na 

zewnątrz) - w zaleŜności od rachunku ekonomicznego moŜliwe będzie wykorzystywanie 

części oczyszczonych wód opadowych na potrzeby procesu technologicznego (myjka części 

i podzespołów, sprzątanie itp) jak równieŜ na cele sanitarne (spłukiwanie toalet). 

Podsumowując - elementem wskazanym w odniesieniu do ochrony zasobów wodnych jest 

celowe wykorzystanie wód opadowych.  

NaleŜy wskazać przynajmniej dwa pozytywne aspekty takiego rozwiązania: 

- po pierwsze - aspekty ekonomiczny- zmniejszy się zapotrzebowanie i zuŜycie wody 

pochodzącej z wodociągu – mniejsze opłaty za pobór wody z sieci, zgodność z ilościowym 

celem środowiskowym ochrony jednolitych części wód podziemnych, 

- po drugie - aspekt środowiskowy – oszczędne gospodarowanie wodą jest jednym z 

elementów prawidłowego zarządzania firmą w zgodzie ze środowiskiem wg Normy PN-EN 

ISO 14001. 
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7.3 Inne rozwi ązania chroni ące środowisko. 

Poza rozwiązaniami wymienionymi w pkt. 7.1 podstawowymi działaniami 

zapobiegającymi i zmniejszającymi oddziaływania ze strony opisywanej inwestycji będą 

następujące zabiegi  konstrukcyjno – techniczne i organizacyjne: 

� prawidłowa lokalizacja projektowanej stacji demontaŜu - w miejscu dotychczas 

niezabudowanym w bezpośredniej bliskości tras komunikacyjnych, ale w 

bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkaniowych, terenów chronionych, czy 

przeznaczonych na rekreacje; 

� prawidłowo prowadzone prace budowlane, pod stałym nadzorem budowlanym, 

przy uŜyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie  - nie będą stanowić 

zagroŜenia dla środowiska gruntowo - wodnego; 

� przewiduje się zerowy bilans mas ziemnych, tzn. Ŝe masy ziemne powstające w 

wyniku prowadzenia wykopów zostaną zagospodarowane w obrębie parceli nr 

48/3 - nie będzie konieczności dowoŜenia na teren inwestycji dodatkowych mas 

ziemnych ani teŜ ich wywoŜenia; 

� prawidłowe wykonanie podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektów ze 

szczególnym uwzględnieniem infrastruktury kanalizacyjnej, urządzeń wentylacji 

oraz urządzeń i sprzętu do gospodarowania odpadami; 

� właściwie prowadzona, zgodna z prawem gospodarka odpadami, 

� wykorzystaniu zieleni izolacyjnej przy granicach działki nr 48/3. 

� wykorzystaniu odpowiedniego wyposaŜenia i sprzętu w projektowanym zakładzie 

tj.: 

− zainstalowaniu wagi do waŜenia wycofanych z eksploatacji pojazdów;  

− utwardzeniu nawierzchni sektorów;  

− zainstalowaniu kanalizacji wewnętrznych (technologicznej, deszczowej) 

wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki. 

 

7.4 Skumulowane oddziaływania. 

Analizę poszczególnych oddziaływań przeprowadzono dla wszystkich potencjalnych 

źródeł emisji mogących funkcjonować w zakładzie.  Brak jest w pobliŜu innych wartych 

odnotowania i mogących mieć wpływ na wyniki emisji zakładów – prowadzone w pobliŜu 

usługi polegają głównie na handlu, składowaniu, małej wytwórczości oraz gospodarce 

komunalnej. 

Przyjąć naleŜy Ŝe emisje z projektowanej stacji nie będą się kumulować z emisjami z innych 

zakładów. 
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8. Wzajemne oddziaływania mi ędzy opisanymi elementami środowiska 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane i tworzą 

integralną całość. Dlatego teŜ negatywny wpływ na jeden z czynników moŜe przejawiać się 

pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie występujących 

oddziaływań w danym środowisku moŜe powodować, Ŝe łączny efekt jest większy od sumy 

efektów ich działania oddzielnego (tzw. działanie synergiczne).  

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najwaŜniejsze są oddziaływania na powietrze 

atmosferyczne, wodę i glebę oraz klimat akustyczny. Pewne znaczenie – przede wszystkim 

dla okolicznych mieszkańców – ma równieŜ wpływ na estetykę w otoczeniu zakładu. 

Z przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko całego zakładu Inwestora 

na działce nr 48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie wynika, Ŝe przedsięwzięcie nie będzie 

powodowało przekroczeń dopuszczalnego poziomy hałasu w środowisku (otoczenie nie jest 

chronione akustycznie). Przeprowadzone obliczenia i modelowanie rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń z projektowanego zakładu wykazało, Ŝe będą dotrzymane ustalone prawem 

normy stęŜeń emitowanych zanieczyszczeń.  

W oparciu o przedstawiony w niniejszym dokumencie opis środowiska i analizę 

oddziaływań oraz ewentualnych zmian moŜna stwierdzić, Ŝe przy zastosowaniu 

planowanych rozwiązań oraz prawidłowej eksploatacji inwestycji, nie wystąpią wzajemne 

negatywne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 

 

9. Porównanie proponowanych rozwi ązań z technologi ą spełniaj ącą 

wymagania, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 2 7 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska. Najlepsze Dost ępne Techniki. 

Zgodnie art. 3, ustęp 6, punkt a Ustawy [1] opisywany budynek inwentarski typu chlewnia 

odpowiada definicji instalacji jako „stacjonarne urządzenia techniczne, których eksploatacja 

moŜe spowodować emisję”.  

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu nowych budynków i placów na potrzeby stacji 

demontaŜu pojazdów. Zarówno budynki jak i infrastruktura towarzysząca stacji będzie w 

miarę moŜliwości nowoczesna i zostanie oparta o rozwiązania znajdujące zastosowanie na 

tego typu obiektach w Polsce i Unii Europejskiej.  Rozwiązania takie są całkowicie 

akceptowalne przez urzędowe kontrole obejmujące ochronę środowiska. 

Inwestycja nie jest zaliczana do tych znacznie uciąŜliwych dla środowiska (IPPC) poniewaŜ 

Inwestor planuje przepustowość swojego zakładu na poziomie ok. 1,5 tony na dobę (jeden 

pojazd dziennie) i nie jest tym samym zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o 

którym mowa w rozporządzeniu o instalacjach [24]. 

Dlatego teŜ nowo projektowany zakład pn. stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji  spełnia wymagania zawarte w artykule 143 ustawy [1] bowiem: 
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• wykorzystywane będą substancje o małym potencjale zagroŜeń; 

• efektywne wykorzystana będzie energia elektryczna; 

• zapewnione będzie racjonalne zuŜycie wody i innych surowców oraz materiałów; 

• stosowane będą technologie bezodpadowe i małoodpadowe z moŜliwością odzysku 

powstających odpadów; 

• rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji nie przekraczający granic terenu inwestycji; 

• wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

• wykorzystanie postępu naukowo-technicznego czyli między innymi opracowane przez 

naukowców tzw. najlepsze dostępne techniki (BAT). 

W kontekście zastosowania tzw. Najlepszych Dostępnych Technik stosowanie ich nie 

obowiązuje Inwestora bowiem dotyczą one instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

zawartych w rozporządzeniem [24]. 

Porównanie wyposaŜenia instalacji oraz zastosowanej technologii z wymogami określonymi 

dla tego typu instalacji prowadzi do wniosku, Ŝe instalacja: 

− jest instalacją w dobrym standardzie, 

− spełnia wymogi prawne określone dla tego typu instalacji w przepisach krajowych 

oraz unijnych.  

Porównanie najlepszych dostępnych technik omówionych w „Dokumencie Referencyjnym o 

Najlepszych Dostępnych Technikach na temat najlepszych dost ępnych technik w 

sektorze obróbki odpadów ”. Ministerstwo Środowiska sierpień 2005r moŜe jednak być 

trudne. Wspomniany dokument referencyjny dotyczy bardziej instalacji dla składowania 

odpadów, ich przetwarzania czy teŜ utylizacji. Bardziej w kontekście odpadów komunalnych. 

 

10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi ęwzięcia jest konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego u Ŝytkowania 

Zgodnie z art. 135 ustawy [1] dopuszcza się tworzenie obszarów ograniczonego uŜytkowania 

wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras 

komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji 

radiokomunikacyjnych. Dla pozostałych inwestycji naleŜy zastosować takie rozwiązania 

techniczne i technologiczne, które pozwolą na minimalizację i ograniczenie ich wpływu na 

środowisko do granic własnych zajmowanego terenu, do którego tytuł prawny posiada 

Inwestor. 

Zastosowanie opisanych w niniejszym raporcie rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych zgodnych ze współczesną techniką na terenie projektowanej inwestycji 

umoŜliwi dotrzymanie standardów jakości środowiska i zabezpieczy je przed ujemnym 
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oddziaływaniem inwestycji poza terenem, do którego Inwestor dysponuje tytułem prawnym 

stąd nie zachodzi konieczno ść tworzenia obszaru ograniczonego u Ŝytkowania . 

 

11. Analiza mo Ŝliwych konfliktów społecznych. 

Tego typu przedsięwzięcie nie powinno być potencjalnym źródłem skarg i konfliktów społecznych 

od miejscowych władz jak i lokalnego społeczeństwa mających swe podłoŜe głównie w dbałości 

o ochronę interesów osób trzecich lub miejscowego środowiskaNie jest ono zaliczone do 

instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości zgodnie z zapisami rozporządzenia [24].  

Napięć i konfliktów nie powinno być takŜe z powodu bardzo trafnej lokalizacji inwestycji. Planuje 

się uruchomić stację demontaŜu na działce nr 48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie w terenie 

przeznaczonym dla potrzeb aktywności gospodarczej AG z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod róŜnego rodzaju działalność produkcyjno – wytwórczą  i składowo – magazynową 

taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy 

sprzętu i transportu, składy i magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy 

działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Wypis z MPZP 

stanowi załącznik nr 5.  W świetle powy Ŝszego nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe planowana inwestycja 

nie koliduje z ustaleniami planu i spełnia wszystki e jego zapisy.  

Cały sąsiedni teren w promieniu ok. 300m ma identyczne przeznaczenie (poza drogami). 

Treść Ustawy [7] określa wymagania wobec projektu budowlanego mające zapewnić 

poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 

tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. W świetle dokonanej w niniejszym opracowaniu 

analizy naleŜy stwierdzić, Ŝe wymieniony warunek zostanie spełniony. Budowa  stacji demontaŜu 

na działce nr 48/3 nie zmieni warunków zagospodarowania terenów otaczających, nie pozbawi 

osób trzecich moŜliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze środków łączności, a 

takŜe nie pozbawi nikogo z sąsiadów dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Jak wynika z powyŜszego – usytuowanie inwestycji nie powinno budzić niepokojów właścicieli 

sąsiednich parceli. Analizowana inwestycja zlokalizowana będzie korzystnie bo w bezpiecznej 

odległości od terenów mieszkaniowych, chronionych, czy przeznaczonych na rekreacje.  

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych wynika przede wszystkim z 

potencjalnej nieprawidłowej gospodarki wytwarzanymi na stacji demontaŜu odpadami. 

Wszystkie odpady będą jednak w bezpieczny i zgodny z prawem sposób pozyskiwane, 

przetrzymywane i oddawane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.  

Nie ma w zasadzie mo Ŝliwo ści zanieczyszczenia wód podziemnych czy te Ŝ 

powierzchniowych czy te Ŝ podziemnych funkcjonuj ącym- zgodnie z opisan ą w 

raporcie technologi ą –zakładem Inwestora.  
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12. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowuj ąc raport. 

Podczas wykonywania Raportu nie napotkano na trudności związane z brakiem 

dostępności odpowiedniej wiedzy lub techniki.  

Inwestycja, której dotyczy Raport jest typowa, a proponowane rozwiązania techniczne są z 

powodzeniem stosowane na terenie podobnych obiektów. Odpowiednie rozpoznanie 

warunków lokalizacyjnych w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i dostępnej literatury 

branŜowej pozwoliło na przeprowadzenie obiektywnej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

13. Monitoring planowanego przedsi ęwzięcia. 

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych wymagany jest stały nadzór budowlany według 

obowiązujących przepisów branŜowych i wytycznych zarządców poszczególnych mediów 

zlokalizowanych w rejonie inwestycji. 

Funkcjonowanie opisywanej stacji demontaŜu nie będzie wymagać wykonania sieci 

monitoringu lokalnego środowiska.   

Obowi ązek prowadzenia pomiarów ci ągłych i okresowych , określony w rozporządzeniu 

[18] wydanym na podstawie art. 148 ustawy [1], nie dotyczy takich obiektów . Analiza 

oddziaływań obiektu nie wskazuje na konieczność i potrzebę monitoringu stanu wód 

powierzchniowych i gruntowych. 

Prowadzący stację demontaŜu, musi wypełniać obowiązki nałoŜone  

− Ustawą Prawo o ruchu drogowym,  

− Ustawą o odpadach i  

− Ustawą Prawo ochrony środowiska.  

W związku z tym stacja powinna zapewnić sprawne przyjmowanie wszystkich 

samochodów wycofanych z eksploatacji w celu ich złomowania zgodnego z wymaganiami 

ochrony środowiska i wystawiać świadectwo złomowania ich właścicielom. Ponadto, stacje 

przyjmujące samochody do recyklingu powinny posiadać zezwolenie na prowadzenie tej 

działalności, wydane przez wojewodę na podstawie istniejących przepisów prawnych oraz 

innych zezwoleń i dokumentów określonych przepisami. Uprawnione przez wojewodę stacje 

przyjmujące samochody do recyklingu zobowiązane są równieŜ do prowadzenia ewidencji 

przyjmowanych samochodów, wytworzonych z samochodów odpadów i ewidencji 

przekazania odpadów uprawnionym odbiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Instalacja jaką jest stacja demontaŜu nie powinna wymagać pozwolenia na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza lub chociaŜ zgłoszenia instalacji (np. ze względu na 

energetyczne spalania paliwa w kotłowni) z tego prostego powodu, Ŝe źródeł emisji 

zorganizowanego typu będzie niewiele, a wielkości emisji do powietrza takŜe znikome.  
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Nie zachodzi takŜe konieczność prowadzenia monitoringu emisji hałasu.   

Przed rozpoczęciem funkcjonowania stacji demontaŜu konieczne jest uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych regulujących kwestie ścieków (deszczowych i przemysłowych). Przed 

rozpoczęciem działalności obowiązkowe jest takŜe uzyskanie decyzji na wytwarzanie i 

odzysk odpadów od Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 Inwestor jako prowadzący instalację jest obowiązany w myśl art. 66 ustawy [4] do 

prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, na 

podstawie Rozporządzenia [11] – wypełniane będą karty ewidencji odpadu i karty przekazania 

odpadu. Ponadto Inwestor jako prowadzący ewidencję odpadów zobowiązany jest do 

sporządzenia zbiorczego rocznego zestawienia danych i przekazaniu go właściwemu 

marszałkowi województwa.   Ewidencja taka powinna być prowadzona w sposób pozwalający na 

wyodrębnienie strumienia odpadów związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia 

Monitoring w kontekście odpadów pozwoli: 

• osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego 

stacji demontaŜu rocznie. 

• przechowywać zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling przez 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia. 

• prowadzić ewidencję zaświadczeń o demontaŜu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu 

niekompletnego pojazdu, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących 

punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.  

• wykonać roczne sprawozdanie zawierającego informacje o: 

−  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontaŜu; 

−  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu, a takŜe masie przeznaczonych do ponownego uŜycia 

przedmiotów wyposaŜenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji; 

−  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z 

podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy; 

−  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem 

nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu 

przedsiębiorcy; 

• przekazywać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

marszałkowi województwa sprawozdanie w terminie do dnia 15 marca następnego roku. 

• przechowywać dokumenty, na podstawie których sporządza sprawozdanie przez 5 lat. 
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Monitorowanie poprawności prowadzenia gospodarki odpadami na terenie obiektu, będzie 

moŜliwe na podstawie przeprowadzonych kontroli.  

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zakres korzystania ze środowiska nie 

zachodzi konieczność wykonywania systemów lokalnego monitoringu do badania zmian 

środowiska wywołanych eksploatacją planowanej Inwestycji. WaŜnym elementem 

prowadzenia zakładu jest utrzymanie go w dobrym stanie higieniczno sanitarnym: zarówno 

budynku jak i urządzeń i sprzętu będącego na wyposaŜeniu.  Dlatego teŜ moŜna prowadzić 

kontrolki mycia i dezynfekcji pomieszczeń, pojemników itp.  
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14. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym. 

Celem niniejszego Raportu jest analiza wpływu na środowisko budowy, a następnie 

eksploatacji stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o numerze 

48/3 połoŜonej w obrębie ewidencyjnym nr 0046 Zadębie III przy ulicy Zadębie w Lublinie. 

Działka została niedawno utworzona w wyniku podziału parceli nr 48/1 i stanowi obecnie 

własność Inwestora – PROXCAR Marek Mazur, zam. ul. Zamoyskiego 6d/1, 21-205 Jabłoń 

(wypis z rejestru gruntów oraz wykaz zmian gruntowych stanowi załącznik nr 4).  Parcela 

leŜy po południowej stronie ulicy Zadębie, która z kolei znajduje się w dzielnicy o tej samej 

nazwie we wschodniej części Lublina. 

Opisywany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z 

planu wynika, Ŝe działka nr 48/3 połoŜona jest w terenie aktywności gospodarczej AG z 

podstawowym przeznaczeniem gruntów pod róŜnego rodzaju działalność produkcyjno – 

wytwórczą  i składowo – magazynową taka jak: produkcja przemysłowa, średnia 

wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy i 

magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności 

gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.  

Wypis i wyrys z MPZP stanowi załącznik nr 5.  

Projektowany zakład posadowiony będzie w północnej części działki, w pobliŜu ulicy 

Zadębie. Terenem inwestycji będzie zatem cały obszar działki  nr 48/3. Plac, na którym 

wybudowana zostanie inwestycja stanowi obecnie nieuŜytek rolny, dawniej zasiewane były 

tam zboŜa.  

W bezpośrednim i pośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny zabudowy 

mieszkaniowej. Obszar o promieniu ok. 300m stanowi teren aktywności gospodarczej o 

symbolu AG (pomijając ciagi komunikacyjne w tym kolejowe). NajbliŜej usytuowane 

względem inwestycji tereny mieszkaniowe oddalone są o ok. 300m.  

Dojazd do działki nr 48/3 moŜliwy od jej strony północnej bezpośrednio z ulicy Zadębie 

(poprzez parcelę nr 48/2 przeznaczoną na pas drogowy) lub od strony wschodniej poprzez 

wewnętrzną drogę (słuŜebność przejazdu i przechodu) o szerokości 5m dowiązaną 

komunikacyjnie istniejącym zjazdem do ulicy Zadębie.  

Obecnie działka nr 48/3 nie jest zabudowana i stanowi nieuŜytek rolny. Nie jest ona ani 

uzbrojona, ani ogrodzona. 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje uruchomienie profesjonalnej stacji demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki o numerze 48/3 przy ulicy Zadębie w 

Lublinie. 

Aby cel inwestycyjny osiągnąć konieczne będzie wykonanie następujących zadań: 

1) budowa budynku biurowo - usługowego,  

2) budowa budynku magazynowego,  
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3) budowa budynku gospodarczego typu wiata, 

4) wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej, 

5) utwardzenie terenu przy budynkach przeznaczonego na sektory stacji i wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne, zainstalowanie odwodnienia i urządzeń oczyszczających ścieki 

z substancji ropopochodnych oraz zainstalowanie wagi o skali waŜenia ok. 4 ton, 

6) wykonanie ogrodzenia terenu stacji demontaŜu, 

7) w późniejszym okresie – wygospodarowanie miejsca na trawniki, zieleń wysoką i 

niską. 

Po wykonaniu powyŜszych zadań na omawianej działce nr 48/3 Inwestor planuje prowadzić 

zakład nazywany w branŜowych przepisach stacją demontaŜu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. W opisywanym przypadku technologia, którą zamierza stosować Inwestor na 

pewno nie obejmowała będzie strzępienia wraków na miejscu czyli na działce nr 48/3. 

Projektując przedmiotowy zakład, jego wyposaŜenie, wielkości powierzchni jak i ilość 

zatrudnionych pracowników Inwestor określił jego przepustowość na ok. 20 pojazdów 

miesięcznie. Da to mniej więcej jeden pojazd dziennie. 

Przedmiotowa stacja demontaŜu podzielona będzie – zgodnie z prawem – na szereg 

pomieszczeń i sektorów: 

• Sektor przyjmowania pojazdów  (nr 1). Zlokalizowany będzie na  placu o powierzchni 

ok. 120m2 przed głównym budynkiem zakładu. PodłoŜe tego placu wykonane będzie 

jako szczelne z kostki betonowej, odpowiednio wyprofilowane - spadki do kratki 

ściekowej i do doziemnej instalacji deszczowej wyposaŜonej w osadnik i separator 

substancji ropopochodnych. W celu waŜenia przyjmowanych pojazdów zainstalowana 

będzie waga typu najazdowego o skali waŜenia ok. 4t. 

• Sektor magazynowania przyj ętych pojazdów  (nr 2) o powierzchni ok. 200 m².  

Sektor ten zlokalizowany będzie na placu zaraz za sektorem nr 1. Jest to sektor 

czasowego magazynowania, sprawdzania i wstępnego oczyszczania pojazdów, który 

równieŜ będzie wykonany jako szczelny – podłoŜe z kostki betonowej odpowiednio 

wyprofilowane, wyposaŜone w system odprowadzania ścieków do wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej wyposaŜonej w osadnik i separator substancji ropopochodnych.  

• Sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych,   w tym 

płynów  (nr 3), usytuowany będzie w głównym budynku stacji demontaŜu w części 

warsztatowej. SłuŜyć będzie do „osuszania” pojazdów przeznaczonych do demontaŜu 

czyli usuwaniu z nich płynów eksploatacyjnych, paliw, źródeł prądu, zbiorników, filtrów 

itp. PodłoŜe w pomieszczeniu tym wykonane jako szczelne (wylewka betonowa i 

posadzka techniczna) z moŜliwością kierowania ścieków do wewnętrznej kanalizacji 

technologicznej.  
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Ściany pomalowane farbami z atestami, nienasiąkliwymi, łatwymi do utrzymania 

czystości (zmywalnymi). Wentylacja grawitacyjna (okna i drzwi) oraz mechaniczna – 

jeden wentylator ścienny wyciągowy zamontowany na wschodniej ścianie budynku. 

DuŜe drzwi wjazdowe. Sektor wyposaŜy się w wielofunkcyjny podnośnik 

dwukolumnowy oraz w typowe urządzenia warsztatowe: urządzenia do usuwania 

paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, oznakowane pojemniki na usunięte lub 

wymontowane z pojazdów odpady, pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady 

kondensatorów, sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów 

eksploatacyjnych z tych pojazdów. 

• Sektor demonta Ŝu z pojazdów przedmiotów wyposa Ŝenia i cz ęści nadaj ących 

się do ponownego u Ŝycia  oraz elementów, w tym odpadów nadaj ących si ę do 

odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia  (nr 4) ulokowany w pomieszczeniu 

wewnątrz projektowanego głównego budynku, obok stanowiska „osuszania”. 

Posadzka szczelna i podłączona do systemu zbierającego ścieki (j.w.), ściany 

pomalowane farbami (j.w.). Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (jeden wentylator 

w ścianie wschodniej budynku). DuŜe drzwi wjazdowe. W sektorze tym 

przeznaczonym do wymontowania z pojazdu części i podzespołów jako części 

zamiennych (silniki, zespoły napędowe, alternatory, rozruszniki, silniki elektryczne, 

nagrzewnice, chłodnice) znajdować się będą podnośniki oraz niezbędne urządzenia i 

sprzęt typu demontaŜownica opon, przecinarki, szlifierki kątowe, klucze itp. W 

pomieszczeniu tym zainstalowany będzie takŜe punkt wodny (brodzik/wanna) do 

mycia ręcznego oraz myjka automatyczna do mycia części i podzespołów 

kierowanych ponownie do sprzedaŜy (do ponownego uŜycia). Ścieki z urządzeń i 

sprzętu myjącego kierowane będą do wewnętrznej kanalizacji technologicznej 

zakończonej separatorem. Sektor wyposaŜy się takŜe w pojemniki na: szyby 

hartowane, szyby klejone, przedmioty wyposaŜenia i części zawierające metale 

nieŜelazne.  

• Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przed miotów wyposa Ŝenia 

i części nadaj ących si ę do ponownego u Ŝycia  (nr 5) usytuowany będzie w 

pomieszczeniu wydzielonym w budynku typu magazyn zlokalizowanym po 

południowej stronie głównego budynku stacji demontaŜu.  PodłoŜe w tym 

pomieszczeniu szczelne, betonowe. Wentylacja tylko grawitacyjna. DuŜe drzwi 

wjazdowe. Będzie to miejsce słuŜące do składowania części i podzespołów 

przeznaczonych do sprzedaŜy, których stan i parametry techniczne pozwalają na ich 

ponowne wykorzystanie. Przechowywane one będą na specjalnych regałach i 

podestach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemoŜliwiający 

ewentualne wycieki smarów i płynów eksploatacyjnych. Wszystkie składowane części 
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i podzespoły będą ewidencjonowane. W budynku tym przetrzymywane będą równieŜ 

urządzenia i sprzęt będący na wyposaŜeniu zakładu (klucze, przecinarki, szlifierki 

itp.). 

• Sektor magazynowania odpadów pochodz ących z demonta Ŝu pojazdów  (nr 6) 

podzielono na dwie części: 

-Część (6a) zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w budynku typu wiata. 

Posadzka szczelna, betonowa (lub kostka betonowa), wentylacja grawitacyjna. Ta 

część sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontaŜu przeznaczona 

będzie głównie na odpady niebezpieczne. Usytuowane będą tam zbiorcze pojemniki i 

kontenery na odpady z sektora nr 2 i 3.  

-Część (6b) zlokalizowana na utwardzonym placu w części południowo zachodniej 

zakładu. Ta część sektora słuŜyć będzie do gromadzenia odpadów innych niŜ 

niebezpieczne przeznaczonych do odzysku (poza stacją demontaŜu). W sektorze tym 

będą takŜe przetrzymywane zuŜyte opony ułoŜone w stosach oraz osuszone (nie 

zawierające płynów eksploatacyjnych) wraki pojazdów po demontaŜu.  

Głównym obiektem stacji stanowiącym centrum zakładu będzie nowoprojektowany budynek 

murowany. Zasadniczo składać się będzie on z dwóch części: socjalno –biurowej i 

warsztatowej. W części warsztatowej wydzielone będzie jedno duŜe pomieszczenie 

warsztatowe z dwoma sektorami i dwoma bramami wjazdowymi.  Wewnątrz na tych dwóch 

sektorach odbywać się będą kolejno poszczególne procesy technologiczne, z których 

wymienić naleŜy tzw. osuszanie i demontaŜ.  

Materiał przeznaczony do demontaŜu będzie dostarczany przez klientów na plac inwestycji, 

następnie będzie waŜony i rejestrowany.  Inwestor dopuszcza  moŜliwość dojazdu do klienta 

po odbiór materiału –posiada specjalistyczny samochód transportowy (laweta).  Przyjęcie i 

waŜenie przeprowadzane będzie w sektorze przyjmowania pojazdów  (nr 1).  Następnie 

po zwaŜeniu, sprawdzeniu kompletności i stanu pojazdu oraz wypełnieniu stosownej 

dokumentacji pojazdy trafiać będą bądź do sektora magazynowania  przyjętych pojazdów lub 

bezpośrednio do budynku stacji demontaŜu do sektora usuwania z pojazdów elementów i 

substancji niebezpiecznych (nr 3). JeŜeli pojazdów będzie duŜo dostarczonych w krótkim 

okresie konieczne będzie czasowe ich przetrzymanie. Odbywać się to będzie w sektorze 

magazynowania przyj ętych pojazdów  (nr 2). Sektor ten zlokalizowany będzie zaraz za 

sektorem nr 1 na placu przy głównym budynku stacji. Jest to sektor czasowego 

magazynowania, sprawdzania i wstępnego oczyszczania pojazdów. Pojazd przeznaczony do 

demontaŜu trafiać będzie w pierwszej kolejności do sektora usuwania z pojazdów 

elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów  (nr 3), który usytuowany będzie w 

budynku stacji demontaŜu. SłuŜyć będzie do tzw. „osuszania” pojazdów przeznaczonych do 

demontaŜu. Pojazd po tzw. „osuszeniu” trafiać będzie na stanowisko sąsiednie 
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przeznaczone na sektor demonta Ŝu z pojazdów przedmiotów wyposa Ŝenia i cz ęści 

nadających si ę do ponownego u Ŝycia  oraz elementów, w tym odpadów nadaj ących si ę 

do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia (nr 4). W sektorze tym przeznaczonym 

do odzysku części i podzespołów jako części zamiennych (silniki, zespoły napędowe, 

alternatory, rozruszniki, silniki elektryczne, nagrzewnice, chłodnice) znajdować się będą 

podnośniki oraz niezbędne urządzenia i sprzęt typu demontaŜownica opon, przecinarki, 

szlifierki kątowe, klucze itp. Wymontowane wszystkie wymienione części i podzespoły 

układane będą na specjalnych stołach i regałach.  Następnie wymontowane elementy w 

zaleŜności czy będą ponownie wprowadzane na rynek jako części zamienne lub traktowane 

jako odpady trafiać będą do poszczególnych odrębnych sektorów. Dla części i 

wyposa Ŝenia nadaj ącego si ę do ponownego u Ŝycia słu Ŝył będzie sektor magazynowy 

(nr 5) usytuowany w oddzielnym pomieszczeniu w budynku magazynowym, murowanym. 

Będzie to pomieszczenie z duŜymi drzwiami wjazdowymi słuŜące do składowania części 

przeznaczonych do sprzedaŜy, których stan i parametry techniczne pozwalają na ich 

ponowne wykorzystanie. Przechowywane one będą na specjalnych regałach i podestach w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemoŜliwiający ewentualne wycieki 

smarów i płynów eksploatacyjnych. Wszystkie składowane części i podzespoły będą 

ewidencjonowane. Natomiast dla wszelkich odpadów utworzony będzie sektor 

magazynowania odpadów pochodz ących z demonta Ŝu pojazdów  (nr 6), który podzielono 

na dwie części: część (6a) zlokalizowana w oddzielnym pomieszczeniu w budynku typu 

wiata oraz część (6b) zlokalizowana na utwardzonym placu przed budynkiem.  

Opisane powyŜej sektory uzupełnione będą infrastrukturą towarzyszącą: 

� waga najazdowa o skali waŜenia do 4t,  

� dwa separatory substancji ropopochodnych – jeden obsługujący kanalizację 

technologiczną, drugi włączony w sieć kanalizacji deszczowej. 

� wózek widłowy zasilany silnikiem elektrycznym 

Na omawianej stacji prowadzić się będzie demontaŜ polegający m.in. na usunięciu paliw i 

płynów eksploatacyjnych chyba, Ŝe znajdują się one w przedmiotach wyposaŜenia lub częściach 

przeznaczonych do ponownego uŜycia. Nie będzie si ę opró Ŝniać układów klimatyzacyjnych  

(lub jakichkolwiek innych chłodniczych) z czynnika chłodniczego na terenie opisywanej stacj i 

demonta Ŝu. Inwestor jako prowadzący stację i nie posiadający świadectwa kwalifikacji (i na 

chwilę obecną –niezatrudniający osoby z takowym dokumentem) będzie przyjmował tylko takie 

pojazdy, które juŜ wcześniej będą pozbawione czynnika chłodniczego z układu 

klimatyzacyjnego.  

DemontaŜ w stacji polegał będzie takŜe na wymontowaniu z pojazdu: 

−  filtra oleju, 

−  przedmiotów wyposaŜenia i części przeznaczonych do ponownego uŜycia, 
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−  akumulatora, 

−  zbiorników z gazem bez jego opróŜniania lub pustych w sytuacji kiedy instalacja gazowa 

demontaŜowanego pojazdu została juŜ opróŜniona. W przypadku zbiorników z gazem 

przetrzymywane będą zgodnie z zapisami rozporządzenia [21], 

−  katalizatora spalin, 

−  kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986r. 

Kondensatory takie po wymontowaniu przetrzymywać się będzie w sposób spełniający 

wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia [20], 

−  elementów zawierających rtęć, 

−  szyb, 

−  opon, 

−  części zawierających metale nieŜelazne jeŜeli nie są one oddzielane w następującym po 

demontaŜu procesie przetwarzania. W tym przypadku moŜliwe jest jednak zainstalowanie 

w zakładzie strzępiarki do zdzierania okładzin i izolacji z przewodów elektrycznych celem 

odzysku np. czystej miedzi; 

Stację demontaŜu wyposaŜy się zgodnie z rozporządzeniem [19]. KaŜdy z sektorów będzie 

oświetlony i wyposaŜony w niezbędną ilość urządzeń gaśniczych i przeciwpoŜarowych z łatwym 

do nich dostępem. Na wyposaŜeniu stacji demontaŜu będą takŜe detergenty i sorbenty do 

neutralizacji i usuwania ewentualnych przypadkowych wycieków i rozlewów. 

Inwestor jako prowadzący stację demontaŜu będzie musiał zapewnić poziomu odzysku i 

recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 

odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do stacji rocznie (sposób obliczania 

poziomów odzysku i recyklingu określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). 

Z uwagi na fakt, Ŝe Inwestor jako prowadzący  instalację demontaŜu  samochodów  wycofanych  

z  eksploatacji  planuje przepustowość swojego zakładu na poziomie ok. 1,5 tony na dobę (jeden 

pojazd dziennie) nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa 

w rozporządzeniu o instalacjach [24]. W rozporządzeniu  tym wymieniono  instalacje  przemysłu  

energetycznego,  hutniczego,  metalurgicznego,  mineralnego,  chemicznego,  gospodarki  

odpadami  i  inne  instalacje  potencjalnie uciąŜliwe dla środowiska. Jedynie Instalacja 

demontaŜu samochodów wycofanych  z  eksploatacji  podlega  obowiązkowi  uzyskania  

pozwolenia  zintegrowanego,  jeŜeli  kwalifikuje  się jako  instalacja  do  odzysku  lub  

unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności 

przetwarzania ponad 10 Mg/dobę. 

Praca na stacji odbywać się będzie w godzinach 900 – 1700 od poniedziałku do piątku.  

Przewiduje się zatrudnienie 2 osób.  

Po realizacji inwestycji przewiduje się, Ŝe zuŜywanych będzie: 
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Po realizacji inwestycji przewiduje się, Ŝe zuŜywanych będzie: 

� Wody dla całego zakładu: wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 

2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002r Nr 8 poz. 

70): ok 5m3/miesiąc czyli: 

• wodę do celów socjalno bytowych w ilości 3m3/miesiąc 

• wodę do mycia części i podzespołów w ilości ok. 2m3/miesiąc 

Woda dostarczana będzie z sieci wodociągu publicznego. 

� Energii elektrycznej dla całego zakładu ok. 20 kWh na dobę  – wg załoŜeń Inwestora, 

� Gazu ziemnego– ok. 20 tys. m3/rok – wg. załoŜeń Inwestora 

Przedsięwzięcie było wariantowane w następujący sposób:  

1. Jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska moŜna traktować sytuację, w której 

Inwestor odstępuje od budowy stacji demontaŜu (tzw. wariant zerowy).  

2. Budowę stacji demontaŜu w innej lokalizacji – wariant alternatywny.  

3. Budowę stacji demontaŜu w opisywanym kształcie na terenie działki nr 48/3 - ten wariant 

proponowany przez Inwestora jest wariantem zasadniczym i przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

Zdecydowano o wyborze wariantu zasadniczego. Dodać tylko naleŜy, Ŝe istotnymi 

czynnikami mającymi wpływ na wybór tego wariantu były: 

• zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

• akceptowalne i zgodne z prawem wyniki emisji i oddziaływań na środowisko; 

• warunki terenowe, brak w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych, stan 

własności gruntów oraz moŜliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z 

lokalizacją projektowanej inwestycji, 

• bezpośrednia bliskość tak wybudowanej stacji demontaŜu z publiczną drogą dojazdową, 

• poziom techniczny stosowanych rozwiązań, uwzględnienie i zastosowanie najlepszych 

dostępnych technik mających wpływ na wielkość oddziaływań wprowadzanych do 

środowiska,  

• odczucia społeczne. 

Teren opisywanej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze jednolitych części wód 

podziemnych nr 89 – krajowy kod: GW230089. Jest to podział na 172 jednolite części i 3 

subczęści. Region wodny: Środkowa Wisła. Region hydrogeologiczny wg Atlasu 

hydrogeologicznego Polski 1995 r.:  IX – lubelsko-podlaski.  JCWPd 89 charakteryzuje się 

znaczną nadwyŜką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poboru wynoszącego 

ok. 50 % wielkości zasobów, przy czym pobór jest skoncentrowany głównie w rejonie Lublina, 

gdzie jego wielkość ponad dwukrotnie przewyŜsza wartość modułu zasobów dyspozycyjnych.  
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Na obszarze JCWPd na ogół nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych, jedynie  

lokalnie na obszarze Lublina (w okolicy magazynów paliw płynnych przy ul Zemborzyckiej)  

stwierdzono zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.  Jeszcze do końca 2015r obszar 

ten znajdował się w obrębie JCWPd nr 107 (wg podziału na 161 części). Wg informacji z 

WIOŚ Lublin w latach 2012-2015 stan chemiczny JCWPd nr 107 był dobry natomiast stan 

ilościowy zły (w subczęści) ze względu na znaczący pobór wody z poziomu kredowego przez 

ujęcia aglomeracji lubelskiej. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: 

zagroŜona.  

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska. 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Środkowej Wisły w 

sąsiedztwie dwóch jednolitych cz ęści wód powierzchniowych o kodzie RW20001524699 i 

nazwie „Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do uj ścia” oraz o RW2000624674 i 

nazwie „Dopływ spod Świdnika” w regionie wodnym Środkowej Wisły. Wg danych WIOŚ 

Lublin są to naturalne części wód, z czego tylko „Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do 

ujścia” jest zagroŜona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych: wpływ działalności 

antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów 

środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych moŜliwych do zastosowania w celu 

poprawy stanu JCW. 

Największą z nich jest asymetryczna dolina Bystrzycy o przebiegu SW-NE stanowiąca oś 

geomorfologiczną Lublina. Bystrzyca przepływa ok. 1100m na północny zachód od inwestycji i 

jest jej najbliŜszą rzeką. Jako lewy dopływ Wieprza, jest jedną z najwaŜniejszych rzek WyŜyny 

Lubelskiej Inne rzeki i zewidencjonowane cieki wodne (Czechówka, Czerniejówka) są znacznie 

dalej oddalone od miejsca budowy bo min. 5km. 

W odniesieniu do wód powierzchniowych cele środowiskowe - zawarte w Planie 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW) zatwierdzonym przez RM w dniu 

22 lutego 2011r (M.P. nr 49, poz. 549) i przenoszącym zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW)  2000/60/WE - naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe nie powinny wystąpić odstępstwa od załoŜeń i 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych JCWPd 75 i jednolitych części 

wód powierzchniowych o RW20001524699 i nazwie „Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do 

ujścia” oraz RW2000624674 i nazwie „Dopływ spod Świdnika” - zawartych w PGW na obszarze 

dorzecza Wisły.   

Dla potrzeb raportu zanalizowano wybrane cechy środowiska przyrodniczego oraz 

potencjalny wpływ na środowisko wynikający ze specyfiki ocenianego przedsięwzięcia. Do 

oddziaływań mogących faktycznie mieć znaczenie (niekorzystne) dla otaczającego 

środowiska naleŜy zaliczyć tylko oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Tylko na 

etapie funkcjonowania inwestycji.  
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Natomiast podczas budowy projektowanego zakładu przewiduje się wykonywanie robót 

budowlanych koniecznych technologicznie i przewidzianych w projekcie budowlanym. Będą 

to prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod fundamenty obiektów, z ich 

uzbrojeniem i wykończeniem. ZałoŜenia projektowe przewidują wykorzystanie technologii 

murowanej. Rozpatrując planowany zakres robót budowlanych naleŜy zaznaczyć, Ŝe będą 

one wszystkie wykonywane tylko na terenie działki nr 48/3. Zakłada się, Ŝe Inwestor zleci 

wykonanie wszystkich prac (ich dokładną ilość, czas trwania i sposób wykonania będą 

opisane w opracowanym docelowo projekcie budowlanym) wykwalifikowanej firmie 

budowlanej posiadającej odpowiednie doświadczenie, referencje i park maszynowy. 

Powstające wówczas oddziaływania na powietrze atmosferyczne, na klimat akustyczny, na 

środowisko gruntowo wodne  - nie będą znaczące czy teŜ uciąŜliwe dla okolicznych 

mieszkańców poniewaŜ miejsce budowy będzie oddalone od budynków mieszkalnych o ok. 

300m. Na tym etapie powstawać teŜ będą niewielkie ilości odpadów innych niŜ 

niebezpieczne. Wszystkie zagospodarowane właściwie i zgodnie z prawem – bądź przez 

Inwestora bądź przez firmę SUEZ Wschód Sp. z o.o. 

W świetle dokonanych analiz i prognoz naleŜy stwierdzić, Ŝe jedynie etap 

funkcjonowania będzie oddziaływał niekorzystnie na środowisko. Związane jest to z 

nagromadzeniem znacznej ilości odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych bowiem 

podczas pracy stacji demontaŜu w skali roku powstawać będzie ok. 103,6 Mg odpadów 

niebezpiecznych  i ok. 266 Mg odpadów innych niŜ niebezpieczne.  

Dlatego teŜ, aby utrzymać standardy gruntu i wody zastosowane będą następujące 

rozwiązania:  

o Sektory nr 1 i 2 na zewnątrz budynku utwardzone będą kostką betonową ułoŜoną na 

zagęszczonym betonem podłoŜu i ułoŜonym ze spadkiem do studzienek najazdowych. Ze 

studzienek ścieki kierowane będą do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV i do 

separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o pojemności min. 

750l, który to w bezpieczny sposób będzie w stanie przyjąć kaŜdą ilość ścieków 

deszczowych (nawet z deszczu nawalnego) z opisywanego terenu; 

o PodłoŜa sektorów wewnątrz budynku (nr 3, 4) wykonane będą z betonu wodoszczelnego  

(tzw. podłoga techniczna). PodłoŜa będą odpowiednio wyprofilowane ze spadkiem do kratek 

ściekowych, z których ścieki przemysłowe kierowane będą do instalacji technologicznej 

zakończonej separatorem substancji ropopochodnych (tutaj dobór separatora jest dowolny – 

napływ ścieków jest całkowicie kontrolowany poniewaŜ odbywa się z podłoŜy z 

pomieszczeń wewnątrz). 

o Wykorzystany do wykonania podłoŜy powinien być beton wodoszczelny (typ BI, BII lub np. 

B35) lub inny przy określonych zastrzeŜeniach -podwyŜszonej najmniejszej zawartości 

cementu, korzystnego składu mieszanki; 
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o Instalacje kanalizacyjne wykonane ze spadkiem (min. 2%) pozwalającym grawitacyjnie, 

płynnie odprowadzać nieczystości płynne; 

o Instalacje okresowo serwisowe i czyszczone – wybierany będzie szlam z separatorów przez 

specjalistyczną firmę (min dwa razy w roku). Dokładać się będzie wszelkich starań, aby 

instalacje zawsze były droŜne; 

o Podczyszczone ścieki przemysłowe wprowadzane, poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków przemysłowych w ten 

sposób do kolektorów publicznych obwarowane będzie odrębnym postępowaniem 

administracyjnym – pozwoleniem wodnoprawnym.  

W przypadku braku zgody zarządcy sieci na wprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków 

przemysłowych zaprojektowany zostanie podziemny zbiornik szczelny na nieczystości 

ciekłe o pojemności 10m3.  Ścieki następnie transportem asenizacyjnym trafiać będą do 

oczyszczalni ścieków; 

o Podczyszczone ścieki deszczowe odprowadzane do podziemnego zbiornika retencyjno - 

rozsączającego ze skrzynek rozsączajacych z tworzywa sztucznego. Częściowo podlegać 

będą infiltracji w grunt. Alternatywą jest odprowadzenie ścieków do otwartego zbiornika 

retencyjno- rozsączającego na terenie działki Inwestora. Woda w tym zbiorniku podlegać 

będzie odparowaniu, a częściowo infiltracji w grunt.; 

Odprowadzenie ścieków deszczowych do ziemi obwarowane będzie odrębnym 

postępowaniem administracyjnym – pozwoleniem wodnoprawnym.  

o W sektorze magazynowania przyjętych pojazdów (nr 2) pojazdy będą przetrzymywane w 

sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Nie będzie się 

przetrzymywać pojazdów na boku lub na dachu; 

o Sektor magazynowania części i podzespołów nadających się do ponownego uŜycia (nr 5) 

oraz sektor do przechowywania odpadów niebezpiecznych (nr 6a) usytuowane będą w 

budynkach kubaturowych (magazyn i wiata) z podłoŜem utwardzonym (beton lub kostka 

brukowa na podsypce cementowej);  

o Wiata z częściami i odpadami niebezpiecznymi będzie zamykana - dostęp do tych 

pomieszczeń tylko dla personelu stacji demontaŜu;  

o Odpady przetrzymywane będą w specjalistycznych pojemnikach typu beczki, tankopalety, 

skrzynie, kontenery – kupowane jako nowe, do tego celu przystosowane. 

o Odpady niebezpieczne nie będą mieszane. 

o Po uzbieraniu odpowiedniej ilości odpadów dostosowanej do wielkości pojemników będą 

one odbierane przez zewnętrzne firmy. 

o Pojemniki do gromadzenia odpadów będą dostosowane do transportu - oznacza to, Ŝe nie 

będzie się przelewać, przepompowywać, przekładać odpadów z pojemnika na stacji do np. 
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pojemnika na środku transportu. Odbierany będzie pojemnik z odpadami, a w to miejsce 

pozostawiany będzie taki sam, ale pusty. 

o Sektor do przetrzymywania odpadów innych niŜ niebezpieczne będzie usytuowany na 

zewnątrz budynku stacji. Będzie utwardzony kostką brukową na podsypce cementowej. 

Powstałe na skutek awarii zanieczyszczenia płynne w tym miejscu usuwane za pomocą tzw. 

„apteczki ekologicznej”. Jest to zestaw róŜnorakich środków (np. ATLAN'TOL) 

przeznaczonych do szybkiej neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych.  

o Apteczka obowiązkowo będzie na wyposaŜeniu inwestycji. UmoŜliwi szybką reakcję na 

wyciek i zabezpieczy środowisko gruntowo - wodne.  

W kontekście ochrony środowiska wodnego naleŜy wspomnieć o zapotrzebowaniu inwestycji na 

wodę, która jest surowcem strategicznym i jako taka podlega ochronie. 

W naszym przypadku nie moŜna mówić, Ŝe projektowana stacja demontaŜu jest szczególnie 

chłonna na wodę. Do stacji Inwestora konieczne będą dostawy wody  głównie na  potrzeby  

socjalno bytowe, ale takŜe w niewielkim stopniu na potrzeby technologiczne (mycie 

posadzek wewnątrz, części i podzespołów). Po oddaniu do uŜytku stacji demontaŜu ilość 

wody pobierana z sieci wodociągowej wyniesie ok. 60 m3/rok. Uwzględniając technologię i 

czas pracy stacji będzie ok. 0,3m3/dobę. 

Podsumowując - procesy technologiczne prowadzone będą tylko w budynku, natomiast teren 

stacji w obszarze komunikacji wewnętrznej posiadać będzie szczelną nawierzchnię 

utwardzoną, wraz z instalacją deszczową w związku z czym nie istnieje zagro Ŝenie 

bezpośredniego zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych . 

Nie zdiagnozowano innych znaczących oddziaływań od przedmiotowej stacji 

demontaŜu. Nie tym samym konieczności wdraŜania jakichś specjalnych rozwiązań 

technicznych czy teŜ technologicznych. Zarówno wpływ inwestycji na klimat, 

bioróŜnorodność, obszary chronione, klimat akustyczny czy teŜ powietrze atmosferyczne 

będzie Ŝaden lub pomijalnie mały.  

W kontekście zastosowania tzw. Najlepszych Dostępnych Technik stosowanie ich nie 

obowiązuje Inwestora bowiem dotyczą one instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

zawartych w rozporządzeniem [24]. 

Porównanie wyposaŜenia instalacji oraz zastosowanej technologii z wymogami określonymi 

dla tego typu instalacji prowadzi do wniosku, Ŝe instalacja: 

− jest instalacją w dobrym standardzie, 

− spełnia wymogi prawne określone dla tego typu instalacji w przepisach krajowych 

oraz unijnych.  

Porównanie najlepszych dostępnych technik omówionych w „Dokumencie Referencyjnym o 

Najlepszych Dostępnych Technikach na temat najlepszych dost ępnych technik w 
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sektorze obróbki odpadów ”. Ministerstwo Środowiska sierpień 2005r moŜe jednak być 

trudne. Wspomniany dokument referencyjny dotyczy bardziej instalacji dla składowania 

odpadów, ich przetwarzania czy teŜ utylizacji. Bardziej w kontekście odpadów komunalnych. 

Opisywana inwestycja nie będzie źródłem emisji substancji promieniotwórczych oraz 

elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego. Nie przewiduje się moŜliwości 

transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na znaczną 

odległość od granic Państwa. 

Inwestycja w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie będzie związana 

z wystąpieniem nadzwyczajnego zagroŜenia środowiska. 

 Tego typu przedsięwzięcie nie powinno być potencjalnym źródłem skarg i konfliktów 

społecznych od miejscowych władz jak i lokalnego społeczeństwa mających swe podłoŜe 

głównie w dbałości o ochronę interesów osób trzecich lub miejscowego środowiska. Nie jest ono 

zaliczone do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zgodnie z zapisami rozporządzenia [24].  

Napięć i konfliktów nie powinno być takŜe z powodu bardzo trafnej lokalizacji inwestycji. Planuje 

się uruchomić stację demontaŜu na działce nr 48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie w terenie 

przeznaczonym dla potrzeb aktywności gospodarczej AG z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod róŜnego rodzaju działalność produkcyjno – wytwórczą  i składowo – magazynową 

taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy 

sprzętu i transportu, składy i magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy 

działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Wypis z MPZP 

stanowi załącznik nr 5.  W świetle powy Ŝszego nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe planowana inwestycja 

nie koliduje z ustaleniami planu i spełnia wszystki e jego zapisy.  

Etap potencjalnej likwidacji zakładu zakresem prac i oddziaływań będzie zbliŜony do 

etapu budowy. W tym czasie moŜe wystąpić nieznaczny wzrost poziomu hałasu do 

środowiska, wzrost zapylenia poprzez pracę maszyn i urządzeń budowlanych itp. JednakŜe 

biorąc pod uwagę znaczną odległość od zabudowy mieszkaniowej nie wystąpią uciąŜliwości 

akustyczne związane z etapem likwidacji inwestycji.  

Analizę poszczególnych oddziaływań przeprowadzono dla wszystkich potencjalnych 

źródeł emisji mogących funkcjonować w zakładzie.  Brak jest w pobliŜu innych wartych 

odnotowania i mogących mieć wpływ na wyniki emisji zakładów – prowadzone w pobliŜu 

usługi polegają głównie na handlu, składowaniu, małej wytwórczości oraz gospodarce 

komunalnej. 

Przyjąć naleŜy Ŝe emisje z projektowanej stacji nie będą się kumulować z emisjami z innych 

zakładów. 

Zastosowanie opisanych w niniejszym raporcie rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych zgodnych ze współczesną techniką na terenie projektowanej inwestycji 
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umoŜliwi dotrzymanie standardów jakości środowiska i zabezpieczy je przed ujemnym 

oddziaływaniem przedsięwzięcia poza terenem, do którego właściciel dysponuje tytułem 

prawnym, stąd nie zachodzi konieczno ść tworzenia obszaru ograniczonego 

uŜytkowania  w myśl art. 135 ust 3 ustawy POŚ. 

WaŜnym elementem prowadzenia zakładu jest utrzymanie go w dobrym stanie 

higieniczno sanitarnym: zarówno budynków jak i urządzeń i sprzętu będącego na 

wyposaŜeniu.  
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15. Wnioski ko ńcowe dla Inwestora oraz administracji samorz ądowej. 

1) Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. budowa, a następnie eksploatacja 

stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 48/3 przy ulicy 

Zadębie w Lublinie został wykonany dla Inwestora - PROXCAR Marek Mazur, zam. ul. 

Zamoyskiego 6d/1, 21-205 Jabłoń, przez pracownię: Ecoproject – Studio Usług 

Środowiskowych z Włodawy. 

2) Inwestycja musi zosta ć zakwalifikowana jako mog ąca niekorzystnie oddziaływa ć 

na środowisko, dla której sporz ądzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

jest wymagane  - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016r poz.71.) 

3) Inwestycja nie jest zaliczana do tych znacznie uciąŜliwych dla środowiska (IPPC) 

poniewaŜ Inwestor planuje przepustowość swojego zakładu na poziomie ok. 1,5 Mg 

odpadów na dobę (jeden pojazd dziennie) i nie jest tym samym zobowiązany do 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 

jako całości (Dz. U. z 2014r poz. 1169). 

4) W niniejszym opracowaniu oceniono wpływ inwestycji w zakresie jej oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, a w szczególności na środowisko 

gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne, klimat,  klimat akustyczny, obszary 

chronione. 

5) Na etapie realizacji nie stwierdzono znaczących oddziaływań na lokalne środowisko. 

6) Na etapie eksploatacji projektowanego zakładu Inwestora za potencjalnie niebezpieczną 

uznano emisję odpadów i przez to oddziaływanie na miejscowe środowisko gruntowo-

wodne. 

7) Inwestycja mo Ŝe być realizowana w zaplanowanym kształcie pod warunkiem  

zapewniania całkowitej szczelno ści podło Ŝa pod sektory nr 1 i 2 na zewn ątrz 

budynku.  Sektory te musz ą mieć sprawn ą i właściwie zaprojektowan ą kanalizacj ę 

deszczow ą zakończoną urządzeniami podczyszczaj ącymi.  

8) Na potrzeby kanalizacji deszczowej zainstalowany powinien być separator substancji 

ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o pojemności min. 750l, który  w 

bezpieczny sposób będzie w stanie przyjąć kaŜdą ilość ścieków deszczowych (nawet z 

deszczu nawalnego) z opisywanego terenu. Odprowadzenie ścieków deszczowych do 

ziemi obwarowane będzie odrębnym postępowaniem administracyjnym – pozwoleniem 

wodnoprawnym. 
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9) Inwestycja mo Ŝe być realizowana w zaplanowanym kształcie pod warunkiem  

zapewniania całkowitej szczelno ści podło Ŝa pod sektory wewn ątrz budynku.  

Sektory te musz ą mieć sprawn ą i właściwie zaprojektowan ą kanalizacj ę 

technologiczn ą zakończoną urządzeniami podczyszczaj ącymi. Odprowadzenie 

ścieków przemysłowych w ten sposób do kolektorów publicznych obwarowane będzie 

odrębnym postępowaniem administracyjnym – pozwoleniem wodnoprawnym.  

10) Przed rozpoczęciem działalności obowiązkowe jest takŜe uzyskanie decyzji na 

wytwarzanie i odzysk odpadów od Marszałka Województwa Lubelskiego. 

11) Przy przestrzeganiu zapisów i wytycznych zawartych w Raporcie obszar oddziaływania 

inwestycji zamknie się na terenie zajmowanym przez działkę nr 48/3 przy ulicy Zadębie w 

Lublinie. 

12) Opisywana inwestycja nie leŜy w sąsiedztwie miejsc objętych ochroną przyrodniczą w 

tym ostoi NATURA 2000. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk 

przyrodniczych (siedlisk gatunków roślin i zwierząt) oraz nie zostanie naruszona 

integralność i spójność jakichkolwiek obszarów Natura 2000.   

13) Przy wykorzystaniu sugerowanych rozwiązań (rozdział 7) nie przewiduje się, aby mogły 

zaistnieć konflikty społeczne.  

14) Realizacja inwestycji jest wskazana z punktu widzenia Inwestora, jego wykształcenia, 

dotychczasowej działalności,  planu rozwoju i pozostania konkurencyjnym na lokalnym 

rynku motoryzacyjnym. 
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16.Załączniki. 
 

1. Orientacja na mapie poglądowej.  

2. Mapa zasadnicza terenu.  

3. Planowane zagospodarowanie terenu. 

4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 

5. Wypis z MPZP 

6. Informacja z WIOŚ o aktualnym stanie zanieczyszczenia środowiska. 

7. Dane JCWPd 

8. Wyniki obliczeń komputerowych dot. emisji hałasu  

9. Wyniki obliczeń komputerowych dot. emisji do powietrza. 
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ZAŁ ĄCZNIKI  


