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dnia 19 lipca 2016 r znak: WOOŚ.4242.44.2016 dotyczącego wyjaśnień informacji 
zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 113/4, 113/17 
przy ulicy Willowej w Lublinie  przedstawiamy poniżej odpowiedzi do następujących 
zagadnień: 
 
1. Należy  rozważyć dodatkową kwalifikację przedsięwzięcia zgodnie z §3 ust.1 pkt 

36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 Nr0, 
poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

 
Ad. 1.  

Po przeanalizowaniu cytowanego powyżej przepisu (obejmującego wcześniej 
wyłącznie podziemne magazynowanie gazów łatwopalnych) zasadne będzie dodatkowe 
rozszerzenie kwalifikacji przedsięwzięcia o §3 ust.1 pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2016 Nr0, poz. 71). Odniesienie przepisu do § 2 ust. 1 pkt 22 
powoduje, że do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko na podstawie wymienionego wcześniej przepisu zaliczają się instalacje do 
podziemnego, innego niż bezzbiornikowe, magazynowania:  ropy naftowej, produktów 
naftowych, substancji lub mieszanin innych niż produkty spożywcze, o łącznej pojemności 
mniejszej niż 200 000 ton.  

Planowana inwestycja spełnia powyższe kryterium a więc należy ją zakwalifikować 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko również z §3 ust.1 
pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 
2. Należy zweryfikować przedstawiony w pkt 19 raportu Spis załączników (punkty 2, 

4) 
 
Ad. 2.  
Spis załączników w pkt 19 Raportu jest prawidłowy. Błędnie oznaczono  w legendzie zał. 
nr 4.2. i 4.3. Dla czytelności załączników i rozróżnienia ich w zakresie wariantowości 
(wariat I – z myjnią , wariant II – bez myjni) , dodano te informacje w legendzie do 
załączników.  
Poprawione załączniki wydrukowano ponownie:  
 
2.   Mapa zagospodarowania terenu – wariant I 

2.1. Mapa zagospodarowania terenu – wariant II 
4. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.  

4.2. Mapa stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – 
wariant I. 
4.3. Mapa izolinii stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych – 
wariant I. 

4.5. Mapa stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – wariant II. 
4.6. Mapa izolinii stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych – wariant II. 

5. Mapa akustyczna – pora dnia – wariant I.  
5.1. Mapa akustyczna – pora  nocy - wariant I 
5.2. Mapa akustyczna – pora  dnia – wariant II 
5.3. Mapa akustyczna – pora  nocy – wariant II 
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a) Ochrona przed hałasem: 
1. Proszę opisać stan istniejący klimatu akustycznego w odniesieniu do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się w zasięgu 
oddziaływania przedsięwzięcia.  

 
Ad. 2.a)1. 

Istniejący klimat akustyczny  w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej znajdującej się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia kształtowany jest 
przede wszystkim przez całodobowy ruch pojazdów samochodowych (osobowe, 
dostawcze i ciężarowe) na ulicy Willowej. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej znajduje się obiekt handlowy LIDL wraz z parkingiem samochodowym 
(obiekt czynny tylko w porze dnia) oraz od strony wschodniej parking dla samochodów 
osobowych dla osób przyjeżdżających do Ogrodu Botanicznego (obiekt czynny tylko w 
porze dnia).   

 
2. Uzasadnić przyjęty przewidywany dobowy ruch pojazdów na stacji paliw oraz 
brak pojazdów ciężarowych w strukturze ruchu pojazdów korzystających ze 
stacji.  

 
Ad. 2.a)2. 

Przewidywany dobowy ruch pojazdów na terenie planowanej inwestycji przyjęty był 
na podstawie danych z oceny opłacalności planowanej inwestycji uzyskanych od 
Inwestora, która zakładała planowaną dobową sprzedaż paliw na poziomie 7000 l/dobę. 
Ocena ta uwzględniała obroty paliw na innych stacjach, które zależą od ich położenia tj. 
stacje miejskie (większe i mniejsze miasta), stacje gminne, stacje położone  przy drogach 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

Położenie (lokalizacja) tych stacji w danym terenie w zależności od regionu i 
uwarunkowań komunikacyjnych decyduje o ilości i strukturze ruchu pojazdów jaki może 
się odbywać na terenie istniejących stacji.  

Na tej podstawie dobowej ilości paliwa planowanej do sprzedaży przyjęty był też w 
obliczeniach podany roczny obrót paliw z podziałem na rodzaj paliw. Przyjęto do obliczeń, 
że jeden pojazd korzystający ze stacji paliw podczas jednego pobytu na stacji tankuje 
średnio 35 litrów paliwa czyli 7000:35=200poj/dobę.  

Lokalizacja stacji paliw w danym terenie, oraz ograniczenia komunikacyjne 
(stosunkowo nieduża powierzchnia terenu) uniemożliwiają korzystanie ze stacji paliw 
samochodom ciężarowych, stąd ich brak w strukturze ruchu. Jedynymi pojazdami 
ciężarowymi będą pojazdy przywożące paliwo tj. cysterny paliw i cysterny LPG. Pojazdy te 
w zasadzie nie będą wjeżdżać na teren stacji paliw (miedzy dystrybutory) a jedynie będą 
podjeżdżać do miejsc rozładunkowych (stref dostaw paliw).  Jeśli szczegółowe przepisy 
będą tego wymagać, to na czas rozładunku cystern do zbiorników stacja paliw będzie 
nieczynna. Jeśli nie ma takich ograniczeń to należy pamiętać o zachowaniu podwyższonej 
ostrożności w zakresie komunikacji w obrębie stacji paliw.  
 

3. Wyjaśnić, w jakiej technologii wykonany zostanie planowany ekran 
akustyczny.  

 
Ad. 2.a)3. 

Na obecnym etapie prac projektowych nie jest znana technologia wykonania ekranu 
akustycznego. Należy mieć na uwadze, że technologia wykonania ekranu ma znaczenie 
drugorzędne. Najważniejsza jest jego izolacyjność akustyczna, która dla analizowanego 
przypadku powinna być nie mniejsza niż 30 dB. Izolacyjność taką zapewnia zarówno 
ekran z poliwęglanu litego, ekran w postaci ściany murowanej czy też ekran z gabionów.  
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Nie wskazuje się na obecnym etapie prac rozwiązań technologicznych gdyż wymagają 
one pewnych ustaleń projektowych (możliwości konstrukcyjne, kolor/struktura, grubość 
ekranu, rodzaj posadowienia, estetyka wykonania itd.). Ustalenia te będą przedmiotem 
prac projektanta na etapie dalszych prac inwestycyjnych.  

 
b) Ochrona powietrza: 

 Do obliczeń wpływu inwestycji na jakość powietrza dla wariantu 
alternatywnego przyjęto wartość tła niezgodną z pismem WIOŚ znak: 
WMŚ.7016.1.61.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 dołączonym do raportu.  

 
Ad. 2.b)1. 

Do obliczeń wpływu inwestycji na jakość powietrza dla wariantu alternatywnego 
przyjęto nieaktualną wartość tła z wcześniejszego pisma WIOŚ z dnia 29 października 
2015r., znak: WMŚ.7016.1.158.2015, w którym podano, że wartości średnioroczne stężeń 
zanieczyszczeń dla m. Lublin (rejon ul. Willowej) wynoszą: 

 benzen – 1,5 g/m3, 

 dwutlenek azotu – 22,2 g/m3, 
 pył zawieszony PM10 – 31,0 g/m3 

 pył zawieszony PM2,5 – 23,0 g/m3. 

Wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń w aktualnym na dzień sporządzenia 
raportu piśmie WIOŚ dla m. Lublin (rejon ul. Willowej) wynoszą: 

 benzen – 1,6 g/m3, 

 dwutlenek azotu – 22,0g/m3, 
 pył zawieszony PM10 – 29,3 g/m3 

 pył zawieszony PM2,5 – 21,7 g/m3. 

Jedynie poza benzenem przyjęte do obliczeń dla wariantu alternatywnego wartości 
dyspozycyjne są mniejsze. Z przeprowadzonych obliczeń na poziomie terenu wynika, że 
maksymalne stężenia zanieczyszczeń rozpatrywanych związków nie powodują w żadnym 
punkcie terenu (poza terenem objętym opracowaniem) przekroczeń stężeń 
dyspozycyjnych (niższych niż należało przyjąć). Brak jest też przekroczeń dopuszczalnych 
norm obowiązujących w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. 
Sytuacja ta pozwala przypuszczać, że błędnie przyjęte dla wariantu alternatywnego 
nieaktualne tło zanieczyszczeń nie wpływa w sposób istotny na otrzymane wyniki dla tego 
wariantu – który ze względu na bardziej niekorzystne oddziaływania środowiskowe nie jest 
preferowany do realizacji przez Inwestora .   
 

 Proszę o przedstawienie sposobu oszacowania czasu pracy źródeł 
emisji związanych z odpowietrzaniem zbiorników magazynowych i 
funkcjonowaniem dystrybutorów paliw, uwzględnionych w obliczeniach jako 
emitory E1 – E4. 
 

Ad. 2.b)2. 
 

  Do wyznaczenia czasu emisji z instalacji magazynowania i dystrybucji paliw przyjęto 
następujące założenia: 

 paliwo dowożone będzie autocysternami o pojemnościach V=20m3. 

Rozładowywana będzie najwyżej 1 cysterna w tym samym czasie. Do rozładunku 

cysterny samochodowej zastosowany zostanie zespół pompowy o wydajności 

pompy 400 dm3/min. 
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 dystrybucja odbywać się będzie przez 2 dystrybutory wieloproduktowe o wydajność 

40 l/min (dla ujednolicenia obliczeń przyjęto jeden dystrybutor benzyn i jeden ON) 

 obroty paliw  

 Benzyna bezołowiowa Pb 95   1022,0 m3/ rok 

 ON                               1277,5 m3/rok 

Przeładunek paliw    

obroty/rok Benzyny – E1 ON – E2 

 w m3 1022 1277,5 

w litrach   
1022000 1277500 

wydajność pompy l/min 400 400 

czas pracy w minutach/rok  
2555 

3193,75 

przeliczenie na godziny/rok 42,6 53,23 

 
Dystrybucja paliw    

obroty/rok Benzyny – E3 ON – E4 

 w m3 1022 1277,5 

w litrach   
1022000 1277500 

wydajność dystrybutora l/min 40 40 

czas pracy w minutach/rok  
25550 

31937,5 

przeliczenie na godziny/rok 425,8 532,3 

 

 W celu umożliwienia zweryfikowania przyjętych obliczeń emisji 
zanieczyszczeń należy przedstawić jakie przyjęto natężenie ruchu dla 
poszczególnych odcinków tras przejazdu pojazdów poruszających się po 
terenie stacji paliw (emitorów E6 - E14). Należy mieć na uwadze, że w celu 
oszacowania emisji maksymalnej należy przyjąć natężenie ruchu dla 
najbardziej niekorzystnej godziny w ciągu doby.  

 
Ad. 2.b)3. 

Do obliczeń przyjęto maksymalny ruch dobowy dla samochodów osobowych, 
dostawczych i ciężarowych przyjeżdżających na teren stacji w ilości: 

 190 samochodów osobowych / dobę  

 10 samochodów dostawczych/ dobę  

 2 samochodów ciężarowych/dobę (dostawa paliw)  
Stacja funkcjonować będzie 24 h/dobę przez cały tydzień 
Dla obiektu LIDL na terenie parkingu przyjęto ruch dobowy na poziomie: 

  490 pojazdów osobowych 

 10 pojazdów dostawczych 

 1 ciężarowy 
Obiekt handlowy funkcjonuje w godzinach 8 -21 (poniedziałek – sobota) i 9 -19 (niedziela). 
Natężenie ruchu dla najbardziej niekorzystnej godziny w ciągu doby przyjęto na poziomie 
10% ruchu dobowego dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.  
Emitor E6  
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Wjazd wszystkich przyjętych pojazdów (łącznie stacja i LIDL) – 68 poj. osobowych 2 
dostawcze i 1 ciężarowy.  
Emitor E7 i E15  
Dla wszystkich pojazdów w obrębie Stacji Paliw – 19 poj. osobowych, 1 dostawczy i 
ciężarowy.  
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Emitory E8 – E14  
Dla samochodów korzystających ze Stacji Paliw (bez ciężarowego który nie może się po 
tym odcinku poruszać) – 19 poj. osobowych i 1 dostawczy.  

 

 W treści raportu nie przedstawiono informacji jakie założenia przyjęto 
dla wariantu alternatywnego tzn.: jakie przyjęto natężenie ruchu dla wariantu 
alternatywnego względem wybranego tj. z uwzględnieniem zwiększonego 
ruchu w związku z planowaną myjnią dwustanowiskową oraz w jaki sposób 
ustalono wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania 
myjni samochodowej. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w analizie dla wariantu 
alternatywnego nie uwzględniono kotła służącego do ogrzewania budynku 
stacji paliw.  

 
Ad. 2.b)4. 
Dla wariantu alternatywnego przyjęto założenia podane w raporcie w rozdziale 8.5 Poniżej 
przedstawiamy je ponownie: 
W wariancie alternatywnym (realizacja stacji paliw wraz z myjnią samochodowe) źródłami 
zanieczyszczenia powietrza będą: 

 stacja paliw - proces przeładunku i dystrybucji paliw. Na stacji planuje się realizację 
dwóch zbiorników  paliw (dwukomorowe o pojemności 50 m3 każdy) oraz 
podziemnego zbiornika LPG. Do dystrybucji paliw przewidziano montaż 2 
dystrybutorów paliw (3 – produktowe, 6 – cio wężowe) oraz 1 dystrybutor LPG.      

 ogrzewanie obiektów 

 budynek obsługi  stacji ze sklepem ogrzewany będzie elektrycznie, ciepła woda na 
cele socjalno – bytowe podgrzewana w przepływowych, elektrycznych 
podgrzewaczach wody, 

 ciepła woda użytkowa na potrzeby myjni  - kocioł gazowy o mocy 63 kW 

 mobilne źródło niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania 
paliw silnikowych na terenie inwestycji - samochody poruszające się po terenie  
stacji  

Do wyliczeń przyjęto następujące obroty paliw: 

 Benzyna bezołowiowa Pb 95                  1022,0 m3/ rok 

 ON                                           1277,5 m3/rok 

 LPG                                             255,0 m3/rok 
 
Ponadto w obliczeniach emisji zanieczyszczeń uwzględniono oddziaływania skumulowane 
wynikające z funkcjonowania  w obrębie tej samej działki (wspólny wjazd/ wyjazd) obiektu 
handlowego (LIDL).  Źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie obiektu handlowego 
będą: 

 mobilne źródło niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania 
paliw silnikowych na terenie inwestycji - samochody poruszające się po terenie  
obiektu handlowego i parkujące na terenie zaplanowanych miejsc parkingowych 
(parking w sumie na 59 miejsc) 

 ogrzewanie obiektu handlowego poprzez geotermalne pompy ciepła, a wszystkie 
urządzenia w obiekcie zasilane energią elektryczną.   

 Do obliczeń przyjęto maksymalny ruch dobowy dla samochodów osobowych, 
dostawczych i ciężarowych przyjeżdżających na teren stacji w ilości: 

 190 samochodów osobowych / dobę (w tym 50 samochodów korzystających 
jednocześnie ze stacji paliw i myjni samochodowej)  

 10 samochodów dostawczych/ dobę (w tym 5 samochodów korzystających 
jednocześnie ze stacji paliw i myjni samochodowej)  
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 2 samochodów ciężarowych/dobę  
Ponadto przyjęto dodatkowy ruch w ilości: 

 45 samochodów osobowych/ dobę korzystających wyłącznie z myjni 

 5  samochodów dostawczych / dobę korzystających wyłącznie z myjni 
 
Jak wynika z powyższych założeń w wariancie alternatywnym przyjęto zwiększony ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych (45 osobowych + 5 dostawczych) wynikający z 
realizacji myjni samochodowej. W przyjętych założeniach podano również informację, że 
projektowany budynek obsługi  stacji ze sklepem ogrzewany będzie elektrycznie. Nie 
uwzględniono pracy kotła służącego do ogrzewania budynku stacji ponieważ w tym 
wariancie nie jest on przewidziany. Uwzględniono w obliczeniach jedynie emisję 
zanieczyszczeń z kotła do podgrzewania wody na potrzeby myjni.  
 

 Proszę o zweryfikowanie wysokości emitora spalania paliwa do celów 
grzewczych E5 dla wariantu wybranego przez Inwestora – w treści raportu 
wpisano wysokość komina 4,4 m, zaś do obliczeń wprowadzono 5,5 m.  

 
Ad. 2.b)5. 

Obliczenia przeprowadzono dla właściwej wysokości planowanego emitora E5 tj. 
wysokości 5,5 m. Natomiast w treści raportu podano błędną informację dotyczącą 
wysokości emitora tj. 4,4 m (jest to wysokość komina dla kotła zaproponowanego w 
wariancie alternatywnym zlokalizowanego na budynku myjni).    

  
 Należy zweryfikować dołączone do obliczeń wykresy izolinii – 
przedstawione na zał. Nr 4.2 Izolinie precentyla 99,8 1 – godzinnych stężeń  
dwutlenku azotu, i Zał. Nr 4.3 Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku azotu.  

 
Ad. 2.b)6. 

Wykresy izolinii przedstawione na zał. Nr 4.2 i zał. Nr 4.3 są prawidłowe. 
Nieprawidłowe są natomiast tytuły tych załączników. Załączniki te powinny być prawidłowo 
opisane jako: 
Zał. Nr 4.2 – Izolinie percentyla 99,8 1 -godzinnych stężeń węglowodorów aromatycznych 
– wariant I 
Zał. Nr 4.3 – Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – wariant I 
Pozostałe elementy (legenda mapy oraz wykresy izolinii) są prawidłowe.  

 

 W postanowieniu z dnia 23 lutego 2016 r stwierdzającym konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia Prezydent Miasta Lublin nałożył obowiązek m. in. oceny ryzyka 
wystąpienia uciążliwości odorowych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem oraz przedstawieniem zaplanowanych metod zapobiegania 
tym uciążliwościom (pkt. 22 zakresu raportu) Należy uzupełnić raport w tym 
zakresie.  

 
Ad. 2.b)7. 

Obecnie nie ma żadnych norm, jeśli chodzi o poziomy odoru, ani metod, które 
pozwoliłyby ocenić jakość powietrza pod względem nieprzyjemnego zapachu.  Brak 
szczegółowych metod rozpoznawania uciążliwości odorowej przy tego typu 
przedsięwzięciach oraz uregulowań prawnych dotyczących substancji złowonnych 
powoduje, że ocena taka pozostanie zawsze subiektywna.  

Aktualnie prowadzone są prace nad „Kodeksem przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej” skierowanym do podmiotów gospodarczych. Dokument ten będzie opisywał 
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najlepsze praktyki prowadzenia procesów produkcyjnych, tak aby zapobiegać odorom lub 
je ograniczać. Głównymi beneficjentami kodeksu będą przedsiębiorstwa gospodarujące 
odpadami, oczyszczalnie ścieków i obiekty hodowlane.  

W przypadku Stacji paliw niekorzystne oddziaływania zapachowe mogą wystąpić w 
przypadku niekontrolowanych rozszczelnień i wycieków substancji.  
 W rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(Tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1853)  uregulowane zostały  kwestie konstrukcji i 
usytuowania stacji paliw, zbiorników do przechowywania paliw oraz transportu ropy 
naftowej, tak aby zapobiegać niekontrolowanym rozszczelnieniom zbiorników, rurociągów i 
wyciekom substancji będących źródłem uciążliwości zapachowej.  
 Planowana Inwestycja spełniać będzie wszystkie wymogi zawarte w powyższym 
rozporządzeniu.   
          W przypadku przedmiotowej Inwestycji głównym elementem ograniczającym 
wydzielanie odorów jest prowadzenie wszystkich procesów technologicznych w systemie 
pełnej hermetyzacji. Na stacji zastosowany zostanie system pełnej hermetyzacji procesów 
napełniania zbiorników i tankowania pojazdów: 

- wydawanie paliw za pośrednictwem dystrybutorów, posiadających instalację 
VRS.Dystrybutory benzyn posiadać będzie oprócz króćca do poboru paliwa 
również króciec do odprowadzania oparów, 

- cysterny wyposażone będą  w system hermetyzacji rozładunku, tzw. wahadło 
gazowe. W tym celu stanowisko zlewowe oprócz króćców do zlewu paliwa 
posiadać będzie specjalną armaturę przyłączeniową umożliwiającą złączenie 
odpowiednich przestrzeni gazowych cysterny i zbiornika. Podczas operacji spustu 
opary ze zbiornika magazynowego zwracane są do komory autocysterny 

Ponadto na etapie eksploatacji instalacji istotne efekty w zakresie ograniczenia emisji 
odorowej można także osiągnąć poprzez działania organizacyjne, takie jak: 

 prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji uszczelnień, szczególnie na 

rurociągach, pompach i innych potencjalnych źródłach emisji substancji 

zapachowych; 

 unikanie prowadzenia działalności uciążliwej zapachowo (dostawy paliw) w porze 

wieczorowej i w dni wolne od pracy, a nawet wtedy gdy kierunek wiatru jest 

niekorzystny dla otoczenia Stacji paliw (wiatr w kierunku zabudowy mieszkaniowej); 

W przypadku wystąpienia uciążliwości zapachowych pomimo zastosowanych środków i 
zabezpieczeń należy przeanalizować konieczność zastosowania na terenie Inwestycji 
barier ograniczających rozprzestrzenianie substancji zapachowych, takich jak nasadzanie 
roślin średnio - i wysokopiennych. 
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c) Gospodarka wodno – ściekowa: 
1. Doprecyzować informacje odnośnie miejsca odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych z terenu Inwestycji. Z raportu wynika, że będą one 
odprowadzane po podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego o poj. ok.21 m3. 
Następnie prawdopodobnie ścieki ze zbiornika będą trafiały do miejskiej 
kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zał. 2 istnieją dwa wyloty odprowadzające 
wody opadowe i roztopowe z terenu Inwestycji do: studzienki na terenie 
parkingu przy LIDLu oraz do kanalizacji w ul. Willowej. Należy szczegółowo 
przedstawić sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu 
inwestycji.  
 

Ad. 2.c)1. 
Graficzny sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych przedstawiony jest 

na zał. nr 1 do niniejszego opracowania.  
 Wody opadowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzane będą do 

wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie planowanej inwestycji 
poprzez wpusty drogowe. Następnie z wpustów drogowych (W1,W2,W3,W4,W5,W6) 
poprzez rurociągi i studzienki rewizyjne SD1-SD7 wody opadowe odprowadzane  będą do 
separatora substancji ropopochodnych. Po podczyszczeniu w separatorze wody opadowe 
odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego skąd poprzez studzienkę z regulatorem 
przepływu odprowadzane będą rurociągami poprzez studzienki rewizyjne SD8-SD11 do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Willowej 
(studzienka nr 3). Wody opadowe z planowanej inwestycji po podczyszczeniu w 
separatorze i przepływie przez zbiornik retencyjny łączą się w studni SD8 z wodami 
opadowymi odprowadzanymi istniejącą kanalizacją deszczową z terenu LIDLA (od 
studzienki nr 1) i wspólnie odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Willowej (studzienka nr 3) planowanym do 
przebudowy (od studzienki SD8 do SD11) istniejącym odcinkiem wewnętrznej sieci 
kanalizacji deszczowej i przyłączem LIDLA (od studni nr1 do studni nr 2 i studni nr 3).  
Istniejące obecnie odprowadzenie wód opadowych z terenu LIDLA(od studni nr1, poprzez 
studnię nr 2, do studni nr3) oznaczone jest na planie zagospodarowania kolorem 
niebieskim. Ze względu na kolizję istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
wody opadowe  z terenu LIDLA oznaczonej na planie kolorem niebieskim z planowanym 
budynkiem stacji paliw, zakłada się jej przebudowę w formie tzw. bypassu na odcinku 
oznaczonym linią przerywaną kolorem niebieskim czyli od studni SD8 do SD11. 
 


