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Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko  

budowy stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 

48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie 

  

 

Ad. 1) 

Główny dojazd do przedmiotowej inwestycji na działce nr 48/3 będzie wytyczony 

bezpośrednio od ulicy Zadębie – jak wskazują to załączniki graficzne w Raporcie. Nie jest 

wykluczony  dodatkowy (niejako serwisowy) wjazd na stację demontaŜu od strony 

wschodniej gdzie wydzielona jest tzw. słuŜebność czyli droga wewnętrzna prowadząca do 

działek sąsiednich. Jednak główny z technologicznego punktu widzenia będzie wjazd od 

strony północnej stacji demontaŜu prowadzący do ulicy Zadębie. 

 

Ad.2) 

Jak zaznaczono w Raporcie i jak wynika z dołączonego wypisu i wyrysu z MPZP cała okolica 

działki nr 48/3 wraz z nią samą ulokowana jest w terenie aktywności gospodarczej o 

symbolu 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. Znajdujący się na działce nr 

51/3 obiekt budowlany to typowy budynek gospodarczy wykorzystywany na potrzeby 

prowizorycznej działki ogrodowej. 

 

Ad. 3) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tj. 

Dz. U. z 2017r poz. 128) na przedmiotowej stacji demontaŜu przyjmowane będą tylko 

pojazdy: 

• kategorii M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niŜ osiem miejsc oprócz 

siedzenia kierowcy 

• kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające 

maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; 

 

Ad.4) 

Odpady na stacji demontaŜu będą magazynowane. 
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Ad.5) 

Na przedmiotowej stacji demontaŜu prowadzić się będzie proces odzysku o symbolu R12 – 

wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R 1 – R 11 w załączniku nr 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987). 

 

Ad.6) 

Ewidencja odpadów prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Urzędu 

Marszałkowskiego, który to na wniosek Inwestora wyda decyzję – pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów. 

 

Ad.7) 

Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w osadniku i separatorze będą odprowadzane do 

publicznej sieci kanalizacyjnej - za zgodą zarządcy publicznej sieci kanalizacyjnej i 

uzyskaniu warunków technicznych. Alternatywnie – po podczyszczeniu w separatorze będą 

gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wywoŜone transportem asenizacyjnym do 

pobliskiej oczyszczalni ścieków 

Tak to teŜ opisano w rozdziale nr 5.2.1.2 na stronie 42 Raportu. 

 

Ad.8) 

Na stronie 21 Raportu w pkt. 2.6 podano szacunkowe zapotrzebowanie na wodę. Nie planuje 

się poboru wody na inne cele lub w innych ilościach. 

W rozdziale nr 5.2.1.2 podano Ŝe szacuje się powstawanie ok. 1-2m3 ścieków przemysłowych 

miesięcznie co pokrywa się z zapotrzebowaniem na wodę do tych celów. To równieŜ ujęto w 

Raporcie. 

Wreszcie w rozdziale 5.2.1.3 wyliczono ilość ścieków deszczowych z powierzchni 

utwardzonych przy wariancie z deszczem nawalnym i miarodajnym.  

 

Ad. 9) 

Omyłkowo w Raporcie (na str. 38 tabela pozycja 4, str. 46) wtrącono słowa dot. budynków 

inwentarskich czy teŜ tuczu i pojenia zwierząt. 

 

Ad.10) 

W rozdziale nr 5.2.12 wskazano - analizując 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), Ŝe – opisywana 

inwestycja nie jest zaliczona do zakładów o zwiększonym czy teŜ duŜym ryzyku 

wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej.  Przedsięwzięcie  - nawet bez konieczności 

sięgania po wiedzę naukową – wydaje się tak małe bo o przepustowości na poziomie ok. 1,5 

tony na dobę (jeden pojazd dziennie), Ŝe nie będzie stanowić Ŝadnego zagroŜenia typu 
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katastrofy, awarie przemysłowe itp.  Inwestycja nie będzie miała równieŜ niemal Ŝadnego 

wpływu na zmiany klimatu – opisano to w rozdziale nr 5.2.11. 

Ad. 11) 

Projektowana inwestycja nie leŜy w granicach korytarza ekologicznego. 

 

Ad. 12) 

Nie zdiagnozowano Ŝadnych zwierząt w miejscu inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe teren 

ten - mimo, Ŝe połoŜony w okręgu administracyjnym duŜego miasta jakim jest Lublin - nie 

jest zabudowany, a sąsiedztwo stanowią tereny bądź uŜytkowane rolniczo (w tym sadek) 

bądź nieuŜytki – to nie byłoby niczym niezwykłym napotkanie w tym miejscu np. gryzoni 

polnych (mysz polna, nornica ruda itp.) czy przedstawicieli awifauny miasta (gawrony, 

wrony, kawki, wróble, sroki itp.). 

  

Ad. 13) 

Teren opisywanej inwestycji znajduje się w Strefie Ochrony i Kształtowania Krajobrazu 

Kulturowego  Obszarów Osadniczych  północnego odcinka Bystrzycy (SOK 4b) ustanowionej 

celem ochrony ukształtowania terenu, wraz z historycznie ukształtowanym jego pokryciem 

zachowanym w układzie i\lub substancji posiadającym znamiona dóbr kultury. 

Zasadnicze wartości podlegające ochronie w tej strefie (SOK 4b) stanowią: 

− ukształtowanie terenu w formie doliny rzecznej (związane z funkcjonowaniem dawnej 

przeprawy przez Bystrzycę), 

−  relikty naturalnego pokrycia i tradycyjnego zagospodarowania kulturowego. 

W obrębie strefy SOK 4b wymagane jest: 

1) Zachowanie zasadniczego ukształtowania terenu. Dopuszczalne zmiany obejmują 

przypadki rekultywacji gruntów  zdegradowanych oraz niezbędne deniwelacje 

wynikające z potrzeby uŜytkowania zgodnie z ustaleniami Planu, w tym takŜe 

prowadzenia nowych dróg, o ile nie są sprzeczne z celami ustanowienia strefy. 

2) Ochrona przed zabudową dna i wyznaczonych w Palnie stoków doliny. 

3)  Ochrona ekspozycji biernej skarpy stanowiącej północną krawędź doliny  Bystrzycy 

wraz z jej przedpolem poprzez zakaz wprowadzania zabudowy z wyjątkiem obiektów 

integralnie związanych z planowanym w tym obszarze parkiem 

Jednocześnie miejsce planowanej inwestycji leŜy w Strefie Ochrony Krajobrazu Otwartego z 

Daleką Ekspozycją Zewnętrzną (EZ).  Ustalenia dla tej strefy są identyczna jak dla strefy 

(SOK 4b) 

Inwestycja opisana w Raporcie będzie usytuowana ok. 1100m od rzeki Bystrzycy i ok. 700m 

od granicy jej doliny. Nie będzie powodować zmian w ukształtowaniu terenu poniewaŜ 

wymaga budowy jedynie niewielkiego obiektu kubaturowego. Sąsiedztwo obiektu nadal 

będzie morfologicznie płaskie, bez zaburzeń w ukształtowaniu terenu. Inwestycja zatem w 

Ŝaden sposób nie będzie wpływać na Strefę Ochrony i Kształtowania Krajobrazu 
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Kulturowego  Obszarów Osadniczych  północnego odcinka Bystrzycy (SOK 4b) jak i Strefę 

Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną (EZ).  

 

Art. 14) 

Analizę moŜliwych wariantów przeprowadzono w Raporcie w rozdziale 4 dla faktycznie takich 

wariantów moŜliwych do zrealizowania, które były rozwaŜane przez Inwestora. 

 Chcąc nawet pominąć wariant lokalizacyjny (pkt. 4.2) jedynym godnym uwagi aspektem 

który mógłby być wariantowany jest zdolność produkcyjna czy teŜ przepustowość zakładu. 

Innymi słowy – wariant alternatywny mógłby polegać na budowie i funkcjonowaniu zakładu 

pn. stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na wspomnianej działce, ale o 

większej skali działania. Obecnie Inwestor wyliczył sobie, Ŝe interesuje go zakład o zdolności 

przyjmowania ok. 1 pojazdu dziennie (ok. 1,5 Mg odpadów typu pojazdy wycofane z 

eksploatacji). Wariantem zatem mógłby być obiekt o przepustowości 10 razy większej czyli 

ok. 10 pojazdów na dobę (ok. 15Mg). Byłby to wariant nr 2A. 

Chcąc porównać ten wariant 2A i wariant zasadniczy nr 1 naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe: 

� etap realizacji inwestycji charakteryzować będą następujące oddziaływania na 

środowisko: 

− powstawać będą te same odpady ale w większych ilościach co jest związane z 

większym placem budowy, większym budynkiem stacji i większą jej 

infrastrukturą; 

− powstawać będą zarówno oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, 

emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu związane z pracą sprzętu 

budowlanego – wszystko na podobnym poziomie jak w wariancie 

zasadniczym, jednak czas pracy takich emitorów byłby zdecydowanie dłuŜszy 

z uwagi na większy zakres budowy; 

− zajęta zostanie większa część powierzchni działki nr 48/3 lub objęcie budową 

sąsiedniej parceli  związane z koniecznością wybudowania większego 

budynku stacji demontaŜu i sektorów na zewnątrz. W wariancie zasadniczym 

planuje się przeznaczyć ok. 15arów z powierzchni działki – w wariancie 

alternatywnym nr 2A byłoby to zapewne min. 30 arów.  

− czas trwania etapu realizacji będzie zdecydowanie dłuŜszy (poprzez 

konieczność wybudowania większego budynku) niŜ w wariancie zasadniczym; 

� etap funkcjonowania stacji demontaŜu w wariancie alternatywnym nr 2A 

charakteryzować będą następujące  oddziaływania: 

− większa energochłonność inwestycji w kontekście zapotrzebowania na prąd, 

wodę, paliwo do sieci CO; 

− w kontekście emisji do powietrza: ilość emitorów na większym budynku mogła 

by pozostać taka sama jak w wariancie zasadniczym; nie zmieniłaby się  

takŜe ilość emitowanych substancji. Z uwagi na większą przepustowość stacji 

demontaŜu zwiększyłby się takŜe ładunek zanieczyszczeń (zarówno z budynku 
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jak i od wszelakich źródeł transportu) co miałoby na pewno niekorzystny 

wpływ na powietrze atmosferyczne poniewaŜ zwiększyły by się stęŜenia 

maksymalne poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych z takiej stacji. 

− w kontekście emisji hałasu – wielkości byłby zbliŜone jak w wariacie 

zasadniczym. ChociaŜ rozwaŜenia wymagać mogłaby częstotliwość wizyt 

pojazdów cięŜarowych odbierających odpady z takiej stacji – większa ilość 

demontaŜowanych wraków powodowałaby większy strumień odpadów z 

demontaŜu.  

− w kontekście odpadów – powstawałoby ich duŜo większa ilość (przy takim 

wariancie = 10 razy większa ilość). Nagromadzenie takiej ilości odpadów 

zwłaszcza niebezpiecznych niesie sobą ryzyko zakwalifikowania inwestycji do 

takich dla których konieczne jest uzyskanie 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). 

− aby móc bezpiecznie przetrzymywać czy to pojazdy oczekujące na demontaŜ 

czy teŜ wytworzone odpady naleŜałoby zwiększyć powierzchnie szczelnie 

utwardzone celem zabezpieczenia miejscowego środowiska gruntowo – 

wodnego. Większa powierzchni utwardzona powoduje Ŝe zwiększy się zlewnia 

dla wód opadowych i konieczność zwiększenia urządzeń odprowadzających i 

oczyszczających ścieki. W konsekwencji zwiększy się ilość tych ścieków jak i 

odpadów z urządzeń podczyszczających. 

� etap likwidacji takiej stacji demontaŜu w wariancie alternatywnym nr 2A 

charakteryzować będą następujące  oddziaływania bardzo podobne do etapu jej 

realizacji. Uprzednio powstanie konieczność uprzątnięcia wszystkich odpadów z 

terenu stacji demontaŜu.  

Po wstępnej powyŜszej, teoretycznej analizie oddziaływania na środowisko dla wariantu 

alternatywnego nr 2A wyraźnie zarysowują się korzyści środowiskowe wariantu zasadniczego 

wybranego przez Inwestora i rozpatrywanego w treści Raportu.  

 

Ad.15) 

Zestawienie oddziaływań przedstawione w dwóch tabelach obejmujących dwa etapy 

inwestycji wydają się funkcjonale i przejrzyste. Jak dotychczas nie były kwestionowane. W 

pionie tabeli zestawiono elementy (najistotniejsze) środowiska na które dane inwestycja 

moŜe oddziaływać, natomiast w poziomie nazwano te oddziaływania (zgodnie z 

nomenklaturą wskazaną w art. 51, ust.2, pkt. 2 lit. e ustawy 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.). 
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Zestawienie to wynikło z analiz i obliczeń zawartych w rozdziale nr 5. Subiektywnie 

aczkolwiek moŜliwie najbardziej profesjonalnie (oświadczenie autora Raportu dot. jego 

kompetencji i doświadczenia w tym zakresie zostało dołączone do opracowania) wybrano 

(pokreślono je znakiem „+” w danej rubryce tabeli) te z oddziaływań, na które inwestycja 

faktycznie moŜe mieć wpływ. Natomiast dalej w rozdziale nr 7 przytoczono te z rozwiązań 

technicznych, technologicznych czy teŜ organizacyjnych, które będą wykorzystane aby 

moŜliwie w największy sposób te potencjalnie znaczące oddziaływania ograniczyć lub je 

nawet wyeliminować.  

Udowodniono, Ŝe zabiegi te będą wystarczające aby inwestycja mogła być budowana (czy teŜ 

likwidowana) jak i mogła funkcjonować bez negatywnego wpływu na środowisko.  A wręcz – 

w zgodzie ze środowiskiem.  

 

Ad. 16) 

Inwestycja jest zbieŜna z załoŜeniami Planu Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2020. 

Zresztą nie tylko z tym dokumentem. Jak wskazano w Raporcie (rozdział nr 4) 

przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw zapisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/53/WE z dnia 18 września 2000r oraz Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji.  To oczywiste, Ŝe stacje demontaŜu są społecznie i środowiskowo konieczne.  

Jednym z problemów opisanych w Planie Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2020 

jest nielegalny demontaŜ pojazdów sprowadzonych do kraju celem nielegalnego demontaŜu 

prowadzącego do pozyskania niektórych części i nielegalne pozbywanie się pozostałości tj. 

odpadów.  

Dlatego teŜ wśród celów szczegółowych gospodarowania odpadami w w/w Planie w 

kontekście pojazdów wycofanych z eksploatacji są: 

• Osiąganie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy 

pojazdów przyjętych do stacji demontaŜu w skali roku na poziomie odpowiednio: 95% 

i 85%.  

• Ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji 

kierowanych do legalnych stacji demontaŜu).  

• Ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych 

stacji demontaŜu w sposób nielegalny.  

W Planie ustalono takŜe wiodące kierunki działań dla tego typu odpadów. Są to:  

• Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost 

świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat zgodnego z 

obowiązującym prawem postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

• Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów, w tym 

wprowadzających pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji demontaŜu, 

prowadzących strzępiarki, w zakresie przestrzegania przepisów o odzysku i 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  
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• Prowadzenie bieŜących działań zmierzających do ograniczenia nielegalnego 

przemieszczania odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji 

sprowadzanych do krajowych stacji demontaŜu pojazdów 

 



�   Zarządzanie środowiskiem wg PN-EN ISO 1400;        �   Auditor systemu zarządzania środowiskowego ;                      
�   Pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami;         

 

 

 

UUZZUUPPEEŁŁ NNII EENNII EE  DDOO  
RRAAPPOORRTTUU  OO  OODDDDZZII AAŁŁ YYWWAANNII UU  

NNAA  ŚŚRROODDOOWWII SSKK OO  
SSTTAACCJJII   DDEEMM OONNTTAAśśUU  

PPOOJJAAZZDDÓÓWW   
 

 

 

 

• oceny 
oddziaływania 
inwestycji na 
środowisko 

• dokumentacje do 
pozwoleń 
zintegrowanych 

• przeglądy 
ekologiczne i 
inwentaryzacje 
przyrodnicze 

• opracowanie 
gospodarki wodno 
ściekowej 

• operaty wodno 
prawne 

• operaty dotyczące 
gospodarki 
odpadami 

• operaty 
zanieczyszczenia 
powietrza 

 

 

         

        INWESTOR:  INWESTOR:  INWESTOR:  INWESTOR:      

    

PROXCAR  

Marek Mazur 

Ul. Zamoyskiego 6d/1 

21-205 Jabłoń 

 

       LOKALIZACJA OBIEKTU:   LOKALIZACJA OBIEKTU:   LOKALIZACJA OBIEKTU:   LOKALIZACJA OBIEKTU:       

 

Powiat: m. Lublin 

Jednostka ewidencyjna: 066301 Lublin 

Obręb ewidencyjny: 0046 Zadębie III 

Nr działki: 48/3 

 

      opracowanie i wykonanie:opracowanie i wykonanie:opracowanie i wykonanie:opracowanie i wykonanie:    

 

mgr inŜ. Mariusz Januszko 

EcoProject – Studio Usług Środowiskowych 

ul. Chełmska 10/6 

22-200 Włodawa 

  www.ecoproject.com.pl 

 
∗ Zarządzanie środowiskiem wg PN-EN ISO 14001∗  Auditor 

wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego 

∗ Pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami                        

 

 

 

Lublin, marzec 2017r 

 



Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko  budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

 

                                                                         Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych Strona 2 

 

 

 

Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko  

budowy stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 

48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie 

  

 

Ad. 1) 

Główny dojazd do przedmiotowej inwestycji na działce nr 48/3 będzie wytyczony 

bezpośrednio od ulicy Zadębie – jak wskazują to załączniki graficzne w Raporcie. Nie jest 

wykluczony  dodatkowy (niejako serwisowy) wjazd na stację demontaŜu od strony 

wschodniej gdzie wydzielona jest tzw. słuŜebność czyli droga wewnętrzna prowadząca do 

działek sąsiednich. Jednak główny z technologicznego punktu widzenia będzie wjazd od 

strony północnej stacji demontaŜu prowadzący do ulicy Zadębie. 

 

Ad.2) 

Jak zaznaczono w Raporcie i jak wynika z dołączonego wypisu i wyrysu z MPZP cała okolica 

działki nr 48/3 wraz z nią samą ulokowana jest w terenie aktywności gospodarczej o 

symbolu 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. Znajdujący się na działce nr 

51/3 obiekt budowlany to typowy budynek gospodarczy wykorzystywany na potrzeby 

prowizorycznej działki ogrodowej. 

 

Ad. 3) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tj. 

Dz. U. z 2017r poz. 128) na przedmiotowej stacji demontaŜu przyjmowane będą tylko 

pojazdy: 

• kategorii M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niŜ osiem miejsc oprócz 

siedzenia kierowcy 

• kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające 

maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; 

 

Ad.4) 

Odpady na stacji demontaŜu będą magazynowane. 
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Ad.5) 

Na przedmiotowej stacji demontaŜu prowadzić się będzie proces odzysku o symbolu R12 – 

wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R 1 – R 11 w załączniku nr 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987). 

 

Ad.6) 

Ewidencja odpadów prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Urzędu 

Marszałkowskiego, który to na wniosek Inwestora wyda decyzję – pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów. 

 

Ad.7) 

Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w osadniku i separatorze będą odprowadzane do 

publicznej sieci kanalizacyjnej - za zgodą zarządcy publicznej sieci kanalizacyjnej i 

uzyskaniu warunków technicznych. Alternatywnie – po podczyszczeniu w separatorze będą 

gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wywoŜone transportem asenizacyjnym do 

pobliskiej oczyszczalni ścieków 

Tak to teŜ opisano w rozdziale nr 5.2.1.2 na stronie 42 Raportu. 

 

Ad.8) 

Na stronie 21 Raportu w pkt. 2.6 podano szacunkowe zapotrzebowanie na wodę. Nie planuje 

się poboru wody na inne cele lub w innych ilościach. 

W rozdziale nr 5.2.1.2 podano Ŝe szacuje się powstawanie ok. 1-2m3 ścieków przemysłowych 

miesięcznie co pokrywa się z zapotrzebowaniem na wodę do tych celów. To równieŜ ujęto w 

Raporcie. 

Wreszcie w rozdziale 5.2.1.3 wyliczono ilość ścieków deszczowych z powierzchni 

utwardzonych przy wariancie z deszczem nawalnym i miarodajnym.  

 

Ad. 9) 

Omyłkowo w Raporcie (na str. 38 tabela pozycja 4, str. 46) wtrącono słowa dot. budynków 

inwentarskich czy teŜ tuczu i pojenia zwierząt. 

 

Ad.10) 

W rozdziale nr 5.2.12 wskazano - analizując 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), Ŝe – opisywana 

inwestycja nie jest zaliczona do zakładów o zwiększonym czy teŜ duŜym ryzyku 

wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej.  Przedsięwzięcie  - nawet bez konieczności 

sięgania po wiedzę naukową – wydaje się tak małe bo o przepustowości na poziomie ok. 1,5 

tony na dobę (jeden pojazd dziennie), Ŝe nie będzie stanowić Ŝadnego zagroŜenia typu 
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katastrofy, awarie przemysłowe itp.  Inwestycja nie będzie miała równieŜ niemal Ŝadnego 

wpływu na zmiany klimatu – opisano to w rozdziale nr 5.2.11. 

Ad. 11) 

Projektowana inwestycja nie leŜy w granicach korytarza ekologicznego. 

 

Ad. 12) 

Nie zdiagnozowano Ŝadnych zwierząt w miejscu inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe teren 

ten - mimo, Ŝe połoŜony w okręgu administracyjnym duŜego miasta jakim jest Lublin - nie 

jest zabudowany, a sąsiedztwo stanowią tereny bądź uŜytkowane rolniczo (w tym sadek) 

bądź nieuŜytki – to nie byłoby niczym niezwykłym napotkanie w tym miejscu np. gryzoni 

polnych (mysz polna, nornica ruda itp.) czy przedstawicieli awifauny miasta (gawrony, 

wrony, kawki, wróble, sroki itp.). 

  

Ad. 13) 

Teren opisywanej inwestycji znajduje się w Strefie Ochrony i Kształtowania Krajobrazu 

Kulturowego  Obszarów Osadniczych  północnego odcinka Bystrzycy (SOK 4b) ustanowionej 

celem ochrony ukształtowania terenu, wraz z historycznie ukształtowanym jego pokryciem 

zachowanym w układzie i\lub substancji posiadającym znamiona dóbr kultury. 

Zasadnicze wartości podlegające ochronie w tej strefie (SOK 4b) stanowią: 

− ukształtowanie terenu w formie doliny rzecznej (związane z funkcjonowaniem dawnej 

przeprawy przez Bystrzycę), 

−  relikty naturalnego pokrycia i tradycyjnego zagospodarowania kulturowego. 

W obrębie strefy SOK 4b wymagane jest: 

1) Zachowanie zasadniczego ukształtowania terenu. Dopuszczalne zmiany obejmują 

przypadki rekultywacji gruntów  zdegradowanych oraz niezbędne deniwelacje 

wynikające z potrzeby uŜytkowania zgodnie z ustaleniami Planu, w tym takŜe 

prowadzenia nowych dróg, o ile nie są sprzeczne z celami ustanowienia strefy. 

2) Ochrona przed zabudową dna i wyznaczonych w Palnie stoków doliny. 

3)  Ochrona ekspozycji biernej skarpy stanowiącej północną krawędź doliny  Bystrzycy 

wraz z jej przedpolem poprzez zakaz wprowadzania zabudowy z wyjątkiem obiektów 

integralnie związanych z planowanym w tym obszarze parkiem 

Jednocześnie miejsce planowanej inwestycji leŜy w Strefie Ochrony Krajobrazu Otwartego z 

Daleką Ekspozycją Zewnętrzną (EZ).  Ustalenia dla tej strefy są identyczna jak dla strefy 

(SOK 4b) 

Inwestycja opisana w Raporcie będzie usytuowana ok. 1100m od rzeki Bystrzycy i ok. 700m 

od granicy jej doliny. Nie będzie powodować zmian w ukształtowaniu terenu poniewaŜ 

wymaga budowy jedynie niewielkiego obiektu kubaturowego. Sąsiedztwo obiektu nadal 

będzie morfologicznie płaskie, bez zaburzeń w ukształtowaniu terenu. Inwestycja zatem w 

Ŝaden sposób nie będzie wpływać na Strefę Ochrony i Kształtowania Krajobrazu 
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Kulturowego  Obszarów Osadniczych  północnego odcinka Bystrzycy (SOK 4b) jak i Strefę 

Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną (EZ).  

 

Art. 14) 

Analizę moŜliwych wariantów przeprowadzono w Raporcie w rozdziale 4 dla faktycznie takich 

wariantów moŜliwych do zrealizowania, które były rozwaŜane przez Inwestora. 

 Chcąc nawet pominąć wariant lokalizacyjny (pkt. 4.2) jedynym godnym uwagi aspektem 

który mógłby być wariantowany jest zdolność produkcyjna czy teŜ przepustowość zakładu. 

Innymi słowy – wariant alternatywny mógłby polegać na budowie i funkcjonowaniu zakładu 

pn. stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na wspomnianej działce, ale o 

większej skali działania. Obecnie Inwestor wyliczył sobie, Ŝe interesuje go zakład o zdolności 

przyjmowania ok. 1 pojazdu dziennie (ok. 1,5 Mg odpadów typu pojazdy wycofane z 

eksploatacji). Wariantem zatem mógłby być obiekt o przepustowości 10 razy większej czyli 

ok. 10 pojazdów na dobę (ok. 15Mg). Byłby to wariant nr 2A. 

Chcąc porównać ten wariant 2A i wariant zasadniczy nr 1 naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe: 

� etap realizacji inwestycji charakteryzować będą następujące oddziaływania na 

środowisko: 

− powstawać będą te same odpady ale w większych ilościach co jest związane z 

większym placem budowy, większym budynkiem stacji i większą jej 

infrastrukturą; 

− powstawać będą zarówno oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, 

emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu związane z pracą sprzętu 

budowlanego – wszystko na podobnym poziomie jak w wariancie 

zasadniczym, jednak czas pracy takich emitorów byłby zdecydowanie dłuŜszy 

z uwagi na większy zakres budowy; 

− zajęta zostanie większa część powierzchni działki nr 48/3 lub objęcie budową 

sąsiedniej parceli  związane z koniecznością wybudowania większego 

budynku stacji demontaŜu i sektorów na zewnątrz. W wariancie zasadniczym 

planuje się przeznaczyć ok. 15arów z powierzchni działki – w wariancie 

alternatywnym nr 2A byłoby to zapewne min. 30 arów.  

− czas trwania etapu realizacji będzie zdecydowanie dłuŜszy (poprzez 

konieczność wybudowania większego budynku) niŜ w wariancie zasadniczym; 

� etap funkcjonowania stacji demontaŜu w wariancie alternatywnym nr 2A 

charakteryzować będą następujące  oddziaływania: 

− większa energochłonność inwestycji w kontekście zapotrzebowania na prąd, 

wodę, paliwo do sieci CO; 

− w kontekście emisji do powietrza: ilość emitorów na większym budynku mogła 

by pozostać taka sama jak w wariancie zasadniczym; nie zmieniłaby się  

takŜe ilość emitowanych substancji. Z uwagi na większą przepustowość stacji 

demontaŜu zwiększyłby się takŜe ładunek zanieczyszczeń (zarówno z budynku 



Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko  budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

 

                                                                         Ecoproject – Studio Usług Środowiskowych Strona 6 

 

jak i od wszelakich źródeł transportu) co miałoby na pewno niekorzystny 

wpływ na powietrze atmosferyczne poniewaŜ zwiększyły by się stęŜenia 

maksymalne poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych z takiej stacji. 

− w kontekście emisji hałasu – wielkości byłby zbliŜone jak w wariacie 

zasadniczym. ChociaŜ rozwaŜenia wymagać mogłaby częstotliwość wizyt 

pojazdów cięŜarowych odbierających odpady z takiej stacji – większa ilość 

demontaŜowanych wraków powodowałaby większy strumień odpadów z 

demontaŜu.  

− w kontekście odpadów – powstawałoby ich duŜo większa ilość (przy takim 

wariancie = 10 razy większa ilość). Nagromadzenie takiej ilości odpadów 

zwłaszcza niebezpiecznych niesie sobą ryzyko zakwalifikowania inwestycji do 

takich dla których konieczne jest uzyskanie 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). 

− aby móc bezpiecznie przetrzymywać czy to pojazdy oczekujące na demontaŜ 

czy teŜ wytworzone odpady naleŜałoby zwiększyć powierzchnie szczelnie 

utwardzone celem zabezpieczenia miejscowego środowiska gruntowo – 

wodnego. Większa powierzchni utwardzona powoduje Ŝe zwiększy się zlewnia 

dla wód opadowych i konieczność zwiększenia urządzeń odprowadzających i 

oczyszczających ścieki. W konsekwencji zwiększy się ilość tych ścieków jak i 

odpadów z urządzeń podczyszczających. 

� etap likwidacji takiej stacji demontaŜu w wariancie alternatywnym nr 2A 

charakteryzować będą następujące  oddziaływania bardzo podobne do etapu jej 

realizacji. Uprzednio powstanie konieczność uprzątnięcia wszystkich odpadów z 

terenu stacji demontaŜu.  

Po wstępnej powyŜszej, teoretycznej analizie oddziaływania na środowisko dla wariantu 

alternatywnego nr 2A wyraźnie zarysowują się korzyści środowiskowe wariantu zasadniczego 

wybranego przez Inwestora i rozpatrywanego w treści Raportu.  

 

Ad.15) 

Zestawienie oddziaływań przedstawione w dwóch tabelach obejmujących dwa etapy 

inwestycji wydają się funkcjonale i przejrzyste. Jak dotychczas nie były kwestionowane. W 

pionie tabeli zestawiono elementy (najistotniejsze) środowiska na które dane inwestycja 

moŜe oddziaływać, natomiast w poziomie nazwano te oddziaływania (zgodnie z 

nomenklaturą wskazaną w art. 51, ust.2, pkt. 2 lit. e ustawy 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.). 
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Zestawienie to wynikło z analiz i obliczeń zawartych w rozdziale nr 5. Subiektywnie 

aczkolwiek moŜliwie najbardziej profesjonalnie (oświadczenie autora Raportu dot. jego 

kompetencji i doświadczenia w tym zakresie zostało dołączone do opracowania) wybrano 

(pokreślono je znakiem „+” w danej rubryce tabeli) te z oddziaływań, na które inwestycja 

faktycznie moŜe mieć wpływ. Natomiast dalej w rozdziale nr 7 przytoczono te z rozwiązań 

technicznych, technologicznych czy teŜ organizacyjnych, które będą wykorzystane aby 

moŜliwie w największy sposób te potencjalnie znaczące oddziaływania ograniczyć lub je 

nawet wyeliminować.  

Udowodniono, Ŝe zabiegi te będą wystarczające aby inwestycja mogła być budowana (czy teŜ 

likwidowana) jak i mogła funkcjonować bez negatywnego wpływu na środowisko.  A wręcz – 

w zgodzie ze środowiskiem.  

 

Ad. 16) 

Inwestycja jest zbieŜna z załoŜeniami Planu Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2020. 

Zresztą nie tylko z tym dokumentem. Jak wskazano w Raporcie (rozdział nr 4) 

przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw zapisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/53/WE z dnia 18 września 2000r oraz Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji.  To oczywiste, Ŝe stacje demontaŜu są społecznie i środowiskowo konieczne.  

Jednym z problemów opisanych w Planie Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2020 

jest nielegalny demontaŜ pojazdów sprowadzonych do kraju celem nielegalnego demontaŜu 

prowadzącego do pozyskania niektórych części i nielegalne pozbywanie się pozostałości tj. 

odpadów.  

Dlatego teŜ wśród celów szczegółowych gospodarowania odpadami w w/w Planie w 

kontekście pojazdów wycofanych z eksploatacji są: 

• Osiąganie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy 

pojazdów przyjętych do stacji demontaŜu w skali roku na poziomie odpowiednio: 95% 

i 85%.  

• Ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji 

kierowanych do legalnych stacji demontaŜu).  

• Ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych 

stacji demontaŜu w sposób nielegalny.  

W Planie ustalono takŜe wiodące kierunki działań dla tego typu odpadów. Są to:  

• Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost 

świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat zgodnego z 

obowiązującym prawem postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

• Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów, w tym 

wprowadzających pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji demontaŜu, 

prowadzących strzępiarki, w zakresie przestrzegania przepisów o odzysku i 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  
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• Prowadzenie bieŜących działań zmierzających do ograniczenia nielegalnego 

przemieszczania odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji 

sprowadzanych do krajowych stacji demontaŜu pojazdów 

 



�   Zarządzanie środowiskiem wg PN-EN ISO 1400;        �   Auditor systemu zarządzania środowiskowego ;                      
�   Pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami;         
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Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko  

budowy stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 

48/3 przy ulicy Zadębie w Lublinie 

  

 

Ad. 1) 

Główny dojazd do przedmiotowej inwestycji na działce nr 48/3 będzie wytyczony 

bezpośrednio od ulicy Zadębie – jak wskazują to załączniki graficzne w Raporcie. Nie jest 

wykluczony  dodatkowy (niejako serwisowy) wjazd na stację demontaŜu od strony 

wschodniej gdzie wydzielona jest tzw. słuŜebność czyli droga wewnętrzna prowadząca do 

działek sąsiednich. Jednak główny z technologicznego punktu widzenia będzie wjazd od 

strony północnej stacji demontaŜu prowadzący do ulicy Zadębie. 

 

Ad.2) 

Jak zaznaczono w Raporcie i jak wynika z dołączonego wypisu i wyrysu z MPZP cała okolica 

działki nr 48/3 wraz z nią samą ulokowana jest w terenie aktywności gospodarczej o 

symbolu 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. Znajdujący się na działce nr 

51/3 obiekt budowlany to typowy budynek gospodarczy wykorzystywany na potrzeby 

prowizorycznej działki ogrodowej. 

 

Ad. 3) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tj. 

Dz. U. z 2017r poz. 128) na przedmiotowej stacji demontaŜu przyjmowane będą tylko 

pojazdy: 

• kategorii M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niŜ osiem miejsc oprócz 

siedzenia kierowcy 

• kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające 

maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; 

 

Ad.4) 

Odpady na stacji demontaŜu będą magazynowane. 
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Ad.5) 

Na przedmiotowej stacji demontaŜu prowadzić się będzie proces odzysku o symbolu R12 – 

wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R 1 – R 11 w załączniku nr 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987). 

 

Ad.6) 

Ewidencja odpadów prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Urzędu 

Marszałkowskiego, który to na wniosek Inwestora wyda decyzję – pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów. 

 

Ad.7) 

Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w osadniku i separatorze będą odprowadzane do 

publicznej sieci kanalizacyjnej - za zgodą zarządcy publicznej sieci kanalizacyjnej i 

uzyskaniu warunków technicznych. Alternatywnie – po podczyszczeniu w separatorze będą 

gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wywoŜone transportem asenizacyjnym do 

pobliskiej oczyszczalni ścieków 

Tak to teŜ opisano w rozdziale nr 5.2.1.2 na stronie 42 Raportu. 

 

Ad.8) 

Na stronie 21 Raportu w pkt. 2.6 podano szacunkowe zapotrzebowanie na wodę. Nie planuje 

się poboru wody na inne cele lub w innych ilościach. 

W rozdziale nr 5.2.1.2 podano Ŝe szacuje się powstawanie ok. 1-2m3 ścieków przemysłowych 

miesięcznie co pokrywa się z zapotrzebowaniem na wodę do tych celów. To równieŜ ujęto w 

Raporcie. 

Wreszcie w rozdziale 5.2.1.3 wyliczono ilość ścieków deszczowych z powierzchni 

utwardzonych przy wariancie z deszczem nawalnym i miarodajnym.  

 

Ad. 9) 

Omyłkowo w Raporcie (na str. 38 tabela pozycja 4, str. 46) wtrącono słowa dot. budynków 

inwentarskich czy teŜ tuczu i pojenia zwierząt. 

 

Ad.10) 

W rozdziale nr 5.2.12 wskazano - analizując 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), Ŝe – opisywana 

inwestycja nie jest zaliczona do zakładów o zwiększonym czy teŜ duŜym ryzyku 

wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej.  Przedsięwzięcie  - nawet bez konieczności 

sięgania po wiedzę naukową – wydaje się tak małe bo o przepustowości na poziomie ok. 1,5 

tony na dobę (jeden pojazd dziennie), Ŝe nie będzie stanowić Ŝadnego zagroŜenia typu 
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katastrofy, awarie przemysłowe itp.  Inwestycja nie będzie miała równieŜ niemal Ŝadnego 

wpływu na zmiany klimatu – opisano to w rozdziale nr 5.2.11. 

Ad. 11) 

Projektowana inwestycja nie leŜy w granicach korytarza ekologicznego. 

 

Ad. 12) 

Nie zdiagnozowano Ŝadnych zwierząt w miejscu inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe teren 

ten - mimo, Ŝe połoŜony w okręgu administracyjnym duŜego miasta jakim jest Lublin - nie 

jest zabudowany, a sąsiedztwo stanowią tereny bądź uŜytkowane rolniczo (w tym sadek) 

bądź nieuŜytki – to nie byłoby niczym niezwykłym napotkanie w tym miejscu np. gryzoni 

polnych (mysz polna, nornica ruda itp.) czy przedstawicieli awifauny miasta (gawrony, 

wrony, kawki, wróble, sroki itp.). 

  

Ad. 13) 

Teren opisywanej inwestycji znajduje się w Strefie Ochrony i Kształtowania Krajobrazu 

Kulturowego  Obszarów Osadniczych  północnego odcinka Bystrzycy (SOK 4b) ustanowionej 

celem ochrony ukształtowania terenu, wraz z historycznie ukształtowanym jego pokryciem 

zachowanym w układzie i\lub substancji posiadającym znamiona dóbr kultury. 

Zasadnicze wartości podlegające ochronie w tej strefie (SOK 4b) stanowią: 

− ukształtowanie terenu w formie doliny rzecznej (związane z funkcjonowaniem dawnej 

przeprawy przez Bystrzycę), 

−  relikty naturalnego pokrycia i tradycyjnego zagospodarowania kulturowego. 

W obrębie strefy SOK 4b wymagane jest: 

1) Zachowanie zasadniczego ukształtowania terenu. Dopuszczalne zmiany obejmują 

przypadki rekultywacji gruntów  zdegradowanych oraz niezbędne deniwelacje 

wynikające z potrzeby uŜytkowania zgodnie z ustaleniami Planu, w tym takŜe 

prowadzenia nowych dróg, o ile nie są sprzeczne z celami ustanowienia strefy. 

2) Ochrona przed zabudową dna i wyznaczonych w Palnie stoków doliny. 

3)  Ochrona ekspozycji biernej skarpy stanowiącej północną krawędź doliny  Bystrzycy 

wraz z jej przedpolem poprzez zakaz wprowadzania zabudowy z wyjątkiem obiektów 

integralnie związanych z planowanym w tym obszarze parkiem 

Jednocześnie miejsce planowanej inwestycji leŜy w Strefie Ochrony Krajobrazu Otwartego z 

Daleką Ekspozycją Zewnętrzną (EZ).  Ustalenia dla tej strefy są identyczna jak dla strefy 

(SOK 4b) 

Inwestycja opisana w Raporcie będzie usytuowana ok. 1100m od rzeki Bystrzycy i ok. 700m 

od granicy jej doliny. Nie będzie powodować zmian w ukształtowaniu terenu poniewaŜ 

wymaga budowy jedynie niewielkiego obiektu kubaturowego. Sąsiedztwo obiektu nadal 

będzie morfologicznie płaskie, bez zaburzeń w ukształtowaniu terenu. Inwestycja zatem w 

Ŝaden sposób nie będzie wpływać na Strefę Ochrony i Kształtowania Krajobrazu 
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Kulturowego  Obszarów Osadniczych  północnego odcinka Bystrzycy (SOK 4b) jak i Strefę 

Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną (EZ).  

 

Art. 14) 

Analizę moŜliwych wariantów przeprowadzono w Raporcie w rozdziale 4 dla faktycznie takich 

wariantów moŜliwych do zrealizowania, które były rozwaŜane przez Inwestora. 

 Chcąc nawet pominąć wariant lokalizacyjny (pkt. 4.2) jedynym godnym uwagi aspektem 

który mógłby być wariantowany jest zdolność produkcyjna czy teŜ przepustowość zakładu. 

Innymi słowy – wariant alternatywny mógłby polegać na budowie i funkcjonowaniu zakładu 

pn. stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na wspomnianej działce, ale o 

większej skali działania. Obecnie Inwestor wyliczył sobie, Ŝe interesuje go zakład o zdolności 

przyjmowania ok. 1 pojazdu dziennie (ok. 1,5 Mg odpadów typu pojazdy wycofane z 

eksploatacji). Wariantem zatem mógłby być obiekt o przepustowości 10 razy większej czyli 

ok. 10 pojazdów na dobę (ok. 15Mg). Byłby to wariant nr 2A. 

Chcąc porównać ten wariant 2A i wariant zasadniczy nr 1 naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe: 

� etap realizacji inwestycji charakteryzować będą następujące oddziaływania na 

środowisko: 

− powstawać będą te same odpady ale w większych ilościach co jest związane z 

większym placem budowy, większym budynkiem stacji i większą jej 

infrastrukturą; 

− powstawać będą zarówno oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, 

emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu związane z pracą sprzętu 

budowlanego – wszystko na podobnym poziomie jak w wariancie 

zasadniczym, jednak czas pracy takich emitorów byłby zdecydowanie dłuŜszy 

z uwagi na większy zakres budowy; 

− zajęta zostanie większa część powierzchni działki nr 48/3 lub objęcie budową 

sąsiedniej parceli  związane z koniecznością wybudowania większego 

budynku stacji demontaŜu i sektorów na zewnątrz. W wariancie zasadniczym 

planuje się przeznaczyć ok. 15arów z powierzchni działki – w wariancie 

alternatywnym nr 2A byłoby to zapewne min. 30 arów.  

− czas trwania etapu realizacji będzie zdecydowanie dłuŜszy (poprzez 

konieczność wybudowania większego budynku) niŜ w wariancie zasadniczym; 

� etap funkcjonowania stacji demontaŜu w wariancie alternatywnym nr 2A 

charakteryzować będą następujące  oddziaływania: 

− większa energochłonność inwestycji w kontekście zapotrzebowania na prąd, 

wodę, paliwo do sieci CO; 

− w kontekście emisji do powietrza: ilość emitorów na większym budynku mogła 

by pozostać taka sama jak w wariancie zasadniczym; nie zmieniłaby się  

takŜe ilość emitowanych substancji. Z uwagi na większą przepustowość stacji 

demontaŜu zwiększyłby się takŜe ładunek zanieczyszczeń (zarówno z budynku 
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jak i od wszelakich źródeł transportu) co miałoby na pewno niekorzystny 

wpływ na powietrze atmosferyczne poniewaŜ zwiększyły by się stęŜenia 

maksymalne poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych z takiej stacji. 

− w kontekście emisji hałasu – wielkości byłby zbliŜone jak w wariacie 

zasadniczym. ChociaŜ rozwaŜenia wymagać mogłaby częstotliwość wizyt 

pojazdów cięŜarowych odbierających odpady z takiej stacji – większa ilość 

demontaŜowanych wraków powodowałaby większy strumień odpadów z 

demontaŜu.  

− w kontekście odpadów – powstawałoby ich duŜo większa ilość (przy takim 

wariancie = 10 razy większa ilość). Nagromadzenie takiej ilości odpadów 

zwłaszcza niebezpiecznych niesie sobą ryzyko zakwalifikowania inwestycji do 

takich dla których konieczne jest uzyskanie 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). 

− aby móc bezpiecznie przetrzymywać czy to pojazdy oczekujące na demontaŜ 

czy teŜ wytworzone odpady naleŜałoby zwiększyć powierzchnie szczelnie 

utwardzone celem zabezpieczenia miejscowego środowiska gruntowo – 

wodnego. Większa powierzchni utwardzona powoduje Ŝe zwiększy się zlewnia 

dla wód opadowych i konieczność zwiększenia urządzeń odprowadzających i 

oczyszczających ścieki. W konsekwencji zwiększy się ilość tych ścieków jak i 

odpadów z urządzeń podczyszczających. 

� etap likwidacji takiej stacji demontaŜu w wariancie alternatywnym nr 2A 

charakteryzować będą następujące  oddziaływania bardzo podobne do etapu jej 

realizacji. Uprzednio powstanie konieczność uprzątnięcia wszystkich odpadów z 

terenu stacji demontaŜu.  

Po wstępnej powyŜszej, teoretycznej analizie oddziaływania na środowisko dla wariantu 

alternatywnego nr 2A wyraźnie zarysowują się korzyści środowiskowe wariantu zasadniczego 

wybranego przez Inwestora i rozpatrywanego w treści Raportu.  

 

Ad.15) 

Zestawienie oddziaływań przedstawione w dwóch tabelach obejmujących dwa etapy 

inwestycji wydają się funkcjonale i przejrzyste. Jak dotychczas nie były kwestionowane. W 

pionie tabeli zestawiono elementy (najistotniejsze) środowiska na które dane inwestycja 

moŜe oddziaływać, natomiast w poziomie nazwano te oddziaływania (zgodnie z 

nomenklaturą wskazaną w art. 51, ust.2, pkt. 2 lit. e ustawy 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.). 
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Zestawienie to wynikło z analiz i obliczeń zawartych w rozdziale nr 5. Subiektywnie 

aczkolwiek moŜliwie najbardziej profesjonalnie (oświadczenie autora Raportu dot. jego 

kompetencji i doświadczenia w tym zakresie zostało dołączone do opracowania) wybrano 

(pokreślono je znakiem „+” w danej rubryce tabeli) te z oddziaływań, na które inwestycja 

faktycznie moŜe mieć wpływ. Natomiast dalej w rozdziale nr 7 przytoczono te z rozwiązań 

technicznych, technologicznych czy teŜ organizacyjnych, które będą wykorzystane aby 

moŜliwie w największy sposób te potencjalnie znaczące oddziaływania ograniczyć lub je 

nawet wyeliminować.  

Udowodniono, Ŝe zabiegi te będą wystarczające aby inwestycja mogła być budowana (czy teŜ 

likwidowana) jak i mogła funkcjonować bez negatywnego wpływu na środowisko.  A wręcz – 

w zgodzie ze środowiskiem.  

 

Ad. 16) 

Inwestycja jest zbieŜna z załoŜeniami Planu Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2020. 

Zresztą nie tylko z tym dokumentem. Jak wskazano w Raporcie (rozdział nr 4) 

przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw zapisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/53/WE z dnia 18 września 2000r oraz Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji.  To oczywiste, Ŝe stacje demontaŜu są społecznie i środowiskowo konieczne.  

Jednym z problemów opisanych w Planie Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2020 

jest nielegalny demontaŜ pojazdów sprowadzonych do kraju celem nielegalnego demontaŜu 

prowadzącego do pozyskania niektórych części i nielegalne pozbywanie się pozostałości tj. 

odpadów.  

Dlatego teŜ wśród celów szczegółowych gospodarowania odpadami w w/w Planie w 

kontekście pojazdów wycofanych z eksploatacji są: 

• Osiąganie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy 

pojazdów przyjętych do stacji demontaŜu w skali roku na poziomie odpowiednio: 95% 

i 85%.  

• Ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji 

kierowanych do legalnych stacji demontaŜu).  

• Ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych 

stacji demontaŜu w sposób nielegalny.  

W Planie ustalono takŜe wiodące kierunki działań dla tego typu odpadów. Są to:  

• Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost 

świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat zgodnego z 

obowiązującym prawem postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

• Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów, w tym 

wprowadzających pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji demontaŜu, 

prowadzących strzępiarki, w zakresie przestrzegania przepisów o odzysku i 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  



Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko  budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
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• Prowadzenie bieŜących działań zmierzających do ograniczenia nielegalnego 

przemieszczania odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji 

sprowadzanych do krajowych stacji demontaŜu pojazdów 

 


