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1. Wstęp. 

  
 Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji 
paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Willowej w Lublinie” został 
opracowany na zlecenie Inwestora: Przedsiębiorstwo Budowlane „DELTA-K” Sp. z o.o. ul. 
Północna 48, 20-064 Lublin. 
 W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpływu oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków. Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 
Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 

− Informacje od Projektanta, 
− 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. 2016 nr 0 poz. 353), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. 
U. 2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.). 

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 („instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów 
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami 
spoŜywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”) rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr0, poz. 71) przedmiotowa inwestycja została 
zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 W związku z powyŜszym dla przedmiotowej Inwestycji został zapoczątkowany 
przez organ administracji publicznej proces tzw. screeningu w wyniku, którego 
stwierdzono (po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie) obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia – postanowienie 
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23.02.2016 r. znak: OŚ-OD-I.6220.117.2015. 

Zakres niniejszego raportu spełnia wymogi określone w art. 66 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. 2016 nr 0 poz. 353).  

 
 

2. Podstawa formalno prawna  
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 

2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 
71). 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353). 

4. 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 (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1853). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki 
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bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów 
ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211 z późn. zm.).  

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź. 
zmianami).  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 nr 0 poz.93).  

9. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).   

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
1973).  

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). 

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 
469). 

13. 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. 2014 Nr 0, poz. 
1800). 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 nr 
0 poz. 1651 z póź. zmianami).  

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
112). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1031). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 

18. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z póź. zm). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
takŜe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1713).  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1408). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1348). 

23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Tekst jednolity Dz. U. z 
2015 nr 0 poz. 687 z późn. zm.). 
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3. Opis planowanego przedsi ęwzięcia.  
 
3.1. Charakterystyka całego przedsi ęwzięcia i warunki u Ŝytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub u Ŝytkowania. 
 
3.1.1. Lokalizacja planowanego przedsi ęwzięcia 
 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w północno - wschodniej części 
Lublina przy ul. Willowej. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie części działek 113/4 i 
113/17. Lokalizacja przedmiotowej Inwestycji została przedstawiona na załączniku nr 1. 
 Dla analizowanego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina - zał. nr 3.  
 
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem moŜliwego zagroŜenia dla środowiska: 

• Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
W rejonie planowanej Inwestycji brak jest obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
oraz obszarów wodno – błotnych.  
 

• Obszary wybrzeŜy 
Inwestycja planowana jest poza obszarami wybrzeŜy.  
 

• Obszary górskie lub leśne 
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują obszary górskie lub leśne.  
 

• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

Według regionalizacji hydrologicznej rejon miasta Lublin (zaliczany do regionu lubelsko – 
podlaskiego (IX), makroregionu centralnego) połoŜony jest w obrębie Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) i znajduje się w obszarze 
jego najwyŜszej ochrony (ONO).  
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Mapa 1. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w województwie lubelskim - lokalizacja i jakość wód (stan na 
dzień 31.12.2006 r., wg danych WIOŚ w Lublinie) 

 
Źródło: Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 
2015 
 W bezpośrednim otoczeniu oraz w sąsiedztwie planowanej Inwestycji nie ma 
komunalnych ujęć wody. Lokalizację najbliŜej połoŜonych ujęć wody podano na podstawie 
dokumentacji ”Projekt stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla miast Lublina i 
Świdnika” opracowanej przez POLGEOL w 1998r. NajbliŜej terenu Inwestycji (w odległości 
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ok. 210 m w kierunku południowo - zachodnim) zlokalizowane jest ujęcie wody znajdujące 
się na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS przy ulicy Sławinkowskiej. Ujęcie to słuŜy do 
napełniania stawu funkcjonującego na terenie ogrodu.  
 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza strefami ochrony 
bezpośredniej i pośredniej powyŜszego ujęcia.  
 
Mapa 2. Lokalizacja najbliŜszych ujęć wody wraz ze strefami ochrony.  

 
Źródło: ”Projekt stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla miast Lublina i Świdnika” opracowanej przez 
POLGEOL w 1998r.  

• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie w rejonie 
planowanej Inwestycji wartości średnioroczne stęŜeń zanieczyszczeń kształtują się poniŜej 
wartości dopuszczalnej. Ocena jakości powietrza opracowana przez WIOŚ w Lublinie 
wykazuje, Ŝe na terenie miasta Lublin nie zostały przekroczone standardy jakości 
powietrza poza stęŜeniem pyłu zawieszonego PM. Aglomeracja lubelska według tej oceny 
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z uwagi na przekroczenie stęŜeń pyłu zawieszonego PM10 znajduje się w strefie 
zaliczonej do klasy C.  
 Podstawę do dokonania oceny jakości gleb stanowi Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na terenie miasta Lublin przeprowadzane są 
okresowe badanie (co 4 lata) jakości gleby i ziemi. Obszar inwestycji ani w jego 
sąsiedztwo nie naleŜy do terenów gdzie standardy jakości gleby i ziemi zostały 
przekroczone.  
 Zgodnie z mapą akustyczną opracowaną w 2012 r. na terenie objętym Inwestycją 
nie występują przekroczenia standardów akustycznych wskaźników hałasu, dla których 
zostały określone poziomy dopuszczalne. 
 

• Gęstość zaludnienia 
Gęstość zaludnienia na terenie Lublina wynosi ok. 2407 os./km². NajbliŜszy budynek 
mieszkalny znajduje się w odległości ok. 11 m w kierunku południowym od granicy terenu 
planowanej Inwestycji. 

 

• Obszary przylegające do jezior 
W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do jezior.  
 

• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
W sąsiedztwie terenu objętego Inwestycją nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 
uzdrowiskowej.  
 
3.1.2. Rodzaj i skala przedsi ęwzięcia 
 Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie, polegające na budowie stacji paliw 
płynnych z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 („instalacje do 
dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebędących produktami spoŜywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu 
płynnego”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 
2016 Nr0, poz. 71) przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 W związku z powyŜszym dla przedmiotowej Inwestycji wymagane jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jedn. Dz. U. z 
2013 nr 0 poz. 1235 z późn. zm.).  
 Projektowana Stacja Paliw prowadzić będzie sprzedaŜ detaliczną paliw płynnych - 
benzyny E95, oleju napędowego oraz gazu propan butan - w ramach obsługi lokalnego 
ruchu samochodowego.  
Planuje się realizację następujących elementów: 

• pawilon stacji wraz ze sklepem (podstawowe artykuły), 
• dwa podziemne, dwukomorowe zbiorniki paliw płynnych o pojemności 50 m³ kaŜdy  
• jeden podziemny zbiornik  na gaz propan – butan o pojemności 20 m³, 
• dwa dystrybutory paliw 3– produktowe, dwustronnych, 6-cio węŜowe , po 3 węŜe na 

stronę, 
• jeden dystrybutor LPG, dwuwęŜowy, 
• wiata nad stanowiskami do tankowania  
• wewnętrzny układ komunikacji,  
• stanowisko zlewowe paliw  
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• wewnętrzna sieć  kanalizacji deszczowej z przyłączami 
• wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
• wewnętrzna sieć wodociągowa z przyłączami 
• sieć gazowa z przyłączami  
• podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych  
• separator substancji ropopochodnych  
• instalacja energetyczna i oświetlenie terenu wraz z przyłączem, 
• elementy identyfikacji wizualnej – reklama, znaki informacyjne. 
 

W ramach planowanej Inwestycji zostanie wzniesiony pawilon obsługi stacji wraz z 
niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi. Obiekt będzie pełnił funkcję handlową oraz 
biurowo – socjalną.  
 Działki nr ewidencyjnym 113/4 i 113/17 stanowią własność LIDLa. Na części tych 
działek planowana jest budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą.   
Bilans terenu obj ętego Inwestycj ą przestawia si ę następująco *)

:  

 

Część działek 113/4 i 113/17 objętych opracowaniem 

  m2 % 

pow. działki 1067,90 100,00% 

zabudowa 72,50 6,80% 

utwardzenia 728,40 68,20% 

zieleń 267,00 25,00% 
 

*) Mając na uwadze, iŜ podane w „Raporcie...” dane powierzchniowe z bilansu terenu dotyczą etapu 
koncepcji programowej, przewiduje się, Ŝe dla etapu projektu budowlanego mogą zmienić się nieznacznie 
niektóre powierzchnie, które jednak nie będą miały Ŝadnego wpływu z punktu widzenia uwarunkowań 
środowiskowych i przeprowadzonych obliczeń i analiz. Dlatego teŜ podane w „Raporcie...” dane 
powierzchniowe naleŜy traktować jako „około”.  
  
3.1.3. Stan istniej ący. 
 Działki o nr 113/4 i 113/17 mają łączną powierzchnię 6238 m2. Na części działek 
znajduję się obiekt handlowy LIDL wraz z infrastrukturą i parkingami. Na części 
niezagospodarowanej tych działek od strony wschodniej (teren zielony - trawnik) o 
powierzchni 1067,90 m2 planowana jest realizacja stacji paliw z infrastrukturą 
towarzyszącą.  
Bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji stanowią:  

− od strony wschodniej – teren parkingów wraz z obiektem handlowym LIDL, 
− od strony północnej, północno - wschodniej i wschodniej ulica Willowa, za ulicą 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
− od strony południowej tren zabudowy jednorodzinnej.  

Wjazd/wyjazd na teren inwestycji odbywać się będzie z ulicy Willowej istniejącym zjazdem 
do LIDLa.  
 W bezpośrednim sąsiedztwie terenu Inwestycji (teren LIDLa) i pasa drogowego 
ulicy Willowej zlokalizowane są niezbędne sieci infrastruktury technicznej. W ramach 
Inwestycji przewiduje się wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci energetycznej, na podstawie 
warunków gestorów mediów.  
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3.1.4. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i e ksploatacji. 
 Planowane elementy zagospodarowania terenu związane z realizacją obiektów i 
infrastruktury technicznej będą wykonywane na obszarze którego właścicielem obecnie 
jest LIDL. 
 Przy lokalizowaniu projektowanych obiektów wzięto pod uwagę powiązanie 
funkcjonalne z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej oraz bezkolizyjność w 
stosunku do istniejącego układu komunikacyjnego. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia korzystania z 
terenów w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej Inwestycji.  
 
3.1.5. Główne cechy charakterystyczne procesów technologic znych  
 Projektowana Stacja Paliw prowadzić będzie sprzedaŜ detaliczną paliw płynnych: 
benzyny E95, oleju napędowego oraz gazu propan butan w ramach obsługi lokalnego 
ruchu samochodowego.  
Planuje się realizację następujących elementów: 

• pawilon stacji wraz ze sklepem (podstawowe artykuły), 
• dwa podziemne, dwukomorowe zbiorniki  paliw płynnych o pojemności 50 m³ kaŜdy  
• jeden podziemny zbiornik  na gaz propan – butan o pojemności 20 m³, 
• dwa dystrybutory paliw  3– produktowe, dwustronnych, 6-cio węŜowe , po 3 węŜe 

na stronę, 
• jeden dystrybutor LPG, dwuwęŜowy, 
• wiata nad stanowiskami do tankowania  
• wewnętrzny układ komunikacji,  
• stanowisko zlewowe paliw  
• wewnętrzna sieć  kanalizacji deszczowej z przyłączami 
• wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
• wewnętrzna sieć wodociągowa z przyłączami 
• sieć gazowa z przyłączami  
• podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych  
• separator substancji ropopochodnych  
• instalacja energetyczna i oświetlenie terenu wraz z przyłączem, 
• elementy identyfikacji wizualnej – reklama, znaki informacyjne. 

 W ramach planowanej Inwestycji zostanie zrealizowany budynek obsługi stacji 
paliw. Prowadzona w nim będzie obsługa kasowa oraz sprzedaŜ podstawowych artykułów 
spoŜywczych oraz artykułów motoryzacyjnych. Ponadto obok sali sprzedaŜy 
zlokalizowana będzie w obiekcie część socjalno – magazynowa. Budynek projektowany 
jest jako parterowy, niepodpiwniczony o wysokości max. 5m. Budynek o zwartej bryle 
opartej na rzucie prostokąta. Dach płaski. Obiekt będzie dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Wiata nad dystrybutorami projektowana jest jako obiekt wolnostojący 
stanowiący zadaszenie nad dystrybutorami i stanowiskami tankowania paliwa do 
samochodów klientów. Rzut zadaszenia wiaty obejmuje swym zasięgiem pasmo ruchu 
obsługiwanych pojazdów. Wysokość wiaty max 5,5 m. Wiata będzie oświetlona. Pod wiatą 
przewiduje się nawierzchnię szczelną z odprowadzeniem wody do sieci kanalizacji 
deszczowej poprzez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem. 
 Projektowana Stacja funkcjonować będzie całodobowo w systemie trzyzmianowym. 
Na kaŜdej zmianie będzie pracować 2 osoby: 2 kasjerów. Kierownik stacji pracuje w 
systemie jednozmianowym. Obecnie brak konieczności pracownika obsługującego 
stanowisko tankowania LPG.  
 Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora przyjęto następujący dobowy 
ruch pojazdów na terenie inwestycji:  

− samochody osobowe  – 190 poj./dobę    
− samochody dostawcze  – 10 poj./dobę  
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− samochody cięŜarowe – 2 poj./dobę  

 
3.1.6. Opis procesów technologicznych:  
Przyjmowanie paliw.  

Dostawy paliw płynnych na stację będą realizowane typowymi autocysternami 
przystosowanymi do przewozu paliw ze składów i baz paliwowych. Rozładunek paliw 
będzie odbywał się poprzez grawitacyjny spływ produktów do podziemnego zbiornika. 
Cysterna powinna być wyposaŜona w system hermetyzacji rozładunku, tzw. wahadło 
gazowe. W tym celu stanowisko zlewowe oprócz króćców do zlewu paliwa posiadać 
będzie specjalną armaturę przyłączeniową umoŜliwiającą złączenie odpowiednich 
przestrzeni gazowych cysterny i zbiornika. Podczas operacji spustu opary ze zbiornika 
magazynowego zwracane są do komory autocysterny. Siłą powodującą ruch oparów jest 
podciśnienie w komorze autocysterny i nadciśnienie w zbiorniku magazynowym. Zawory 
oddechowe łączące rurociągi gazowe z atmosferą posiadają takie nastawy, aby podczas 
operacji zwracania oparów nie nastąpiło zasysanie powietrza do komory autocysterny lub 
wydmuch oparów do atmosfery. Gaz płynny propan–butan będzie dostarczany do 
zbiornika autocysterną.  

Częstotliwość uzupełniania stanu paliw w zbiornikach będzie kształtowana 
poziomem sprzedaŜy paliw. Króćce zlewowe znajdować się będą we wspólnej, szczelnej 
studzience naziemnej. Rury oddechowe będą znajdować się będą w rejonie pola 
zbiornikowego i stanowiska spustowego paliw i wyposaŜone będą w zawory oddechowe z 
bezpiecznikiem ogniowym. Cysterna przed rozładunkiem zostanie uziemiona przez 
połączenie z instalacją uziemiającą znajdującą się w studzience zlewowej.  

 
Przechowywanie paliw.  

Paliwa przeznaczone do sprzedaŜy magazynowane będą w 2 zbiornikach  
podziemnych. Przewidziano montaŜ zbiorników stalowych, dwupłaszczowych, z 
monitoringiem przestrzeni międzypłaszowej. Zbiorniki będą w kształcie walczaka o osi 
poziomej. KaŜdy zbiornik będzie dwukomorowy o łącznej pojemności 50 m³ kaŜdy.  

Infrastrukturę towarzyszącą zbiornika magazynowego stanowić będzie studzienka 
centralnego zlewu paliw oraz kominki oddechowe. Ponadto w celu transportu paliw do 
dystrybutorów konieczna będzie realizacja rurociągów technologicznych, przewodów i 
armatury.  
W obrębie stacji wybudowane zostaną równieŜ:  

− dwa dystrybutory paliw ciekłych (3–produktowe, dwustronne),  
− jeden dystrybutor LPG dwustronny 
− zadaszenie o konstrukcji stalowej w formie wiaty nad stanowiskami dystrybucji 

paliw płynnych. 
Planowane do zastosowania zbiorniki do magazynowania produktów naftowych 
wyposaŜone będą w „suchy” system kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej. 
Do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika wprowadzone zostały czujniki węglowodorów 
i wody, podłączonych do centralki, która uruchamia alarm w przypadku zaistnienia 
przecieku.  
KaŜda komora zbiornika wyposaŜona jest w następujący osprzęt: 

− rurę zlewową z zaworem przeciwprzepełnieniowym i zamknięciem hydraulicznym,  
− rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika,  
− rurę odwadniającą, umoŜliwiającą odpompowanie wody z dna zbiornika, 
− rurę pomiarową, umoŜliwiającą pomiar paliwa w zbiorniku za pomocą łaty 

pomiarowej, 
− króciec pomiaru ręcznego,  
− króciec pomiaru automatycznego (dla sondy pomiarowej), 
− króciec odpowietrzania, 
− króciec rezerwowy, 
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− króciec powrotu oparów VRS. 

Zbiornik przystosowany do przechowywania produktów naftowych I i II klasy 
niebezpieczeństwa poŜarowego są zabezpieczone antykorozyjnie juŜ u producenta.  

Napełnienie zbiornika odbywa się ze stanowiska spustowego poprzez końcówki 
szybkozłącze typu Camlok 3’’ lub 4”, a odprowadzenie par paliw odbywa się przez 
szybkozłączkę typu Camlok 3’’ lub 4” umieszczoną w odległości nie mniejszej niŜ 0,25 m z 
prawej strony końcówek zlewowych paliwa. Maksymalne napełnienie zbiornika wynosi 
95% jego pojemności nominalnej. 

Kontrola stanu ilościowego paliw w zbiornikach prowadzona będzie w dwojaki 
sposób: przy pomocy elektronicznego systemu pomiarowego oraz ręcznie za pomocą 
listwy pomiarowej. Poziom paliwa jest odniesiony do stałego punktu zbiornika, którym jest 
górny poziom rury pomiarowej. Listwy pomiarowe mierzą poziom paliwa w zbiorniku z 
dokładnością do 0,5 mm a sondy elektroniczne z dokładnością do 0,03 mm. Zbiorniki 
poddawane są kontroli szczelności: do 20 lat eksploatacji – co 10 lat, powyŜej 20 lat 
eksploatacji – co 5 lat.  

Zbiornik posiada wbudowane w rurze zlewowej wewnątrz zbiornika urządzenie 
zabezpieczające przed przepełnieniem. Jest to mechaniczny zawór bezpośredniego 
działania uruchamiany pływakiem lub czujnikami działającymi na zasadzie mechanizmu 
Venturiego. Zbiornik paliwowy zabezpieczony jest ponadto przed mieszaniem się 
poszczególnych produktów w zbiorniku. Na przewodzie oddechowym zbiornika 
zainstalowany jest zawór przepełnieniowy (pływak z kulą). Instalacja oddechowa będzie 
zabezpieczona przed przedostaniem się do niej wody deszczowej i ciał obcych oraz 
wyposaŜona w bezpiecznik przeciwogniowy.  

Przechowywanie gazu odbywać się będzie w podziemnym zbiorniku na gaz płynny 
propan-butan LPG o pojemności 20 m3. Wydawanie gazu LPG za pomocą jednego 
dystrybutora. Zachowane będą strefy i odległości przewidziane zachowaniem 
bezpieczeństwa przed zagroŜeniem poŜarowym i wybuchowym.  
 
Wydawanie paliw  

Wydawanie paliw na stacji z pełną hermetyzacją, dokonywane będzie za 
pośrednictwem 2 dystrybutorów, 3 – produktowych, posiadających instalację VRS. 
Dystrybutory benzyn posiadać będzie oprócz króćca do poboru paliwa równieŜ króciec do 
odprowadzania oparów. Funkcjonalnie dystrybutory są tak skonstruowane, Ŝe wydawanie 
paliwa powoduje automatyczne zasysanie oparów z rury wlewu paliwa do zbiornika 
pojazdu samochodowego (po uruchomieniu dystrybutora następuje automatycznie 
załączenie pompy próŜniowej odsysania par benzyn). Pary benzyn poprzez specjalny wąŜ, 
pompę próŜniową i dodatkowe orurowanie odprowadzane są do zbiornika stacji paliw. 

Dystrybutor posiada konstrukcję nośną wykonaną z kształtowników stalowych 
połączonych ze sobą. Całość uzupełniona jest osłonami z blachy stalowej połączonymi z 
konstrukcją nośną za pomocą specjalnych zaczepów.  
Dystrybutor składa się z następujących zasadniczych zespołów: 

− zespołu hydraulicznego,  
− zespołu kolumny węŜy  
− zespołu liczydła elektronicznego i okablowania 

Zawory wypływowe (pistolety) są wyposaŜone w automatyczną dźwignię spustową, 
umoŜliwiają ręczne otwieranie i zamykanie zaworu odcinającego przepływ paliwa. 
WyposaŜone są w zawór zwrotny – zabezpieczający przed wypływem paliwa w instalacji 
przy otwartym zaworze odcinającym (ręcznie) i niepracującym dystrybutorze oraz 
automatyczny zawór odcinający przepływ paliwa przy przepełnieniu tankowanego 
zbiornika. Nad dystrybutorami planuje się wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej. 
Do tankowania LPG na jednej wysepce zainstalowany będzie specjalny dystrybutor do 
tego paliwa. 
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Przewidywane obroty paliw  
Przewidywana wielkość sprzedaŜy paliw w skali rocznej jest następująca: 
- ON    1149,75 m³ 
- ON  uszlachetniony   127,75 m³ 
- Benzyny E95  1022,00 m³ 
- LPG      255,00 m³ 
Łącznie              2554,50 m³  

 
3.2. Przewidywane wielko ści emisji, wynikaj ące z planowanego przedsi ęwzięcia.  
3.2.1. Emisja zanieczyszcze ń do powietrza.  
Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie planowanej inwestycji będą: 

• stacja paliw - proces przeładunku i dystrybucji paliw, 
• ogrzewanie obiektu stacyjnego 
• mobilne źródło niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania 

paliw silnikowych na terenie inwestycji - samochody poruszające się po terenie 
Inwestycji  

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowana 
Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 
3.2.2. Hałas.  

Z przeprowadzonej analizy akustycznej (uwzględniając oddziaływania 
skumulowane) na podstawie przyjętych załoŜeń i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe 
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej zarówno w porze dnia jak i porze nocy znajdujących się od strony południowej 
terenu planowanej inwestycji.  

Obliczenia w siatce obliczeniowej i w punktach obserwacji wykazały, Ŝe na granicy 
terenów chronionych akustycznie dotrzymane będą wartości dopuszczalne, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) w wysokości 
50dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

 
3.2.3. Gospodarka wodno - ściekowa.  
Etap realizacji  

W fazie realizacji inwestycji, na terenie zaplecza technicznego powstawać będą 
ścieki socjalno-bytowe (przenośne sanitariaty chemiczne TOI TOI). Ilość powstających 
ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak szczegółowych informacji 
odnośnie ilości zatrudnionych osób. Nie przewiduje się długotrwałego okresu realizacji 
prac inwestycyjnych, stąd ilość ścieków będzie niŜsza, niŜ 2 m³. Ścieki te będą okresowo 
(w miarę potrzeb) odbierane przez firmę serwisową świadczącą usługi w tym zakresie. 
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Etap eksploatacji  
 Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. 
Planuje się wykonanie przyłącza z włączeniem do istniejącej sieci.  
 Przewiduje się zatrudnienie dobowe 4 pracowników. Zapotrzebowane na wodę na 
cele socjalno – bytowe kształtować się będzie w granicach 240 dm3/dobę. Dodatkowo 
wystąpi zapotrzebowanie wody na cele porządkowe (utrzymanie czystości w 
pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych - mycie posadzek): ok. 0,078 
m³/dobę i odpowiednio ok. 28,5 m³/rok. 
 Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpoŜarowych w wielkości 10 dm³/s 
będzie zapewnione z sieci wodociągowej (hydranty).  
 Budynek stacyjny wyposaŜony zostanie w wewnętrzna sieć kanalizacyjną z 
odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy z MPWiK. 

• ścieki socjalno – bytowe w ilości 0,24 m3/dobę x 0,95 = 0,23 m3/dobę 
odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej  

• ścieki porządkowe (utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalnych, biurowych 
i magazynowych - mycie posadzek) w ilości 0,078 m3/dobę x 0,95 = 0,075 m3/dobę 
odprowadzane będą równieŜ do sieci kanalizacji sanitarnej. 

W preferowanym, opisywanym w dokumentacji wariancie nie przewiduje się 
zapotrzebowania wody na cele technologiczne, a tym samym powstawania ścieków 
technologicznych.  
 W wariancie alternatywnym planowana była realizacja - obok stacji paliw - myjni 
samochodowej. Występowało by wówczas zapotrzebowanie wody na cele technologiczne 
w ilości 19,2 m3/dobę = 6720 m3/rok. Z wariantem alternatywnym związane by było 
powstawanie ścieków technologicznych z myjni w ilości 18,24 m3/d (z obu stanowisk). 
Ścieki te planowano odprowadzać poprzez separator betonowy: koalescencyjny z 
osadnikiem Hauraton AQUAFIX SK 03/600 o przepływie nominalnym 3 l/s, pojemności 
osadnika 600 l i pojemności separatora 400 l  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na 
podstawie umowy z MPWiK tak aby nie stanowiły zagroŜenia dla środowiska gruntowo – 
wodnego w rejonie Inwestycji.  
 Teren stacji paliw będzie skanalizowany. Wody z dachów oraz wody z powierzchni 
utwardzonych (w tym ze stanowisk zrzutu paliw i tankowania pojazdów), a takŜe przelewy 
z powierzchni zieleni (podczas wyjątkowo obfitych opadów nawalnych) będą 
odprowadzane za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator 
betonowy: koalescencyjny z osadnikiem do zbiornika retencyjnego na deszczówkę o 
pojemności  ok. 21 m3 .  
 Planowany do zastosowania separator to urządzenie przepływowe, w którym w 
sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty 
ścieków podczas ich przepływu. W procesie separacji wykorzystuje się róŜnice gęstości 
węglowodorów i wody w trakcie przepływu grawitacyjnego przez urządzenie. Separator 
zatrzymuje równieŜ część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w dolnej części 
urządzenia. Zjawisko łączenia się drobnych cząstek substancji ropopochodnych w 
jednolitą warstwę wspomagane jest przez wkład koalescencyjny. Separatory wykorzystują 
zjawiska powierzchniowe zachodzące we wkładce koalescencyjnej, co powoduje zlepianie 
mikro-kropel węglowodorów w większe skupiska, moŜliwe do separacji. Cząsteczki 
oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę substancji 
ropopochodnych o powiększającej się grubości, którą naleŜy regularnie usuwać. 
Parametry separatora pozwalają na otrzymanie na odpływie parametrów zawiesiny 
ogólnej na poziomie poniŜej 50g/m³ i substancji ropopochodnych na poziomie poniŜej 
5g/m³. 
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Obliczenie ilości ścieków deszczowych w zlewni 
Do obliczenia miarodajnej wielkości spływu wód deszczowych z zlewni Stacji Paliw 
zastosowano uproszczony wzór empiryczny: 
Q = q * φ * ψ * F [dm³ / s] 
gdzie: 
q - natęŜenie deszczu miarodajnego, 
φ - współczynnik spływu zaleŜny od rodzaju zlewni, 
ψ = 1 - współczynnik opóźnienia,  
F - powierzchnia zlewni. 
NatęŜenie deszczu miarodajnego obliczono wg wzoru Błaszczyka. NatęŜenie opadu 
przyjęte do obliczeń przyjęto dla deszczu: 
- nawalnego o natęŜeniu 220 dm³/s*ha. 
 
Rodzaj terenu  F    ψψψψ Fzr q Q 
 m2  [ha] l/s*ha l/s 
Zielone  267 0,15 0,0040 220 0,88 
Utwardzone  728 1 0,0728 220 16,02 
Dach  190 0,95 0,0180 220 3,97 
     20,5766 

 

 Dla wód deszczowych z powierzchni zlewni dobrano zbiornik retencyjny o 
pojemności ok. 21m3 z regulatorem przepływu. Wymiary zbiornika retencyjnego (dł. x szer. 
x wys.) 4500 x 2300 x 2750 mm.  
 
3.2.4.  Gospodarka odpadami.  
 Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawę z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź. zmianami) projekt 
zagospodarowania terenu oraz informacje dostarczone przez Projektanta.  
 Pod pojęciem odpadów, w myśl ustawy (Art. 3 pkt 6) rozumie się kaŜdą substancję 
lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest obowiązany. 
 Zgodnie z Art. 33. ust 1. ww. Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest 
obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki 
odpadami, o których mowa w art. 16–31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania 
odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie 
stwarzały zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a takŜe w sposób 
zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 
 Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest dąŜenie do zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilość odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na Ŝycie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 
 Podstawowym sposobem ograniczana ilości powstających odpadów jest 
prawidłowa gospodarka materiałowa oraz magazynowa. Do sposobów ograniczania ilości 
powstających odpadów naleŜą planowane szkolenia pracowników w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami, a takŜe organizacja odpowiedniego zaplecza, gdzie odpady będą 
mogły być magazynowane w sposób selektywny.  
 Wszystkie odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie, a następnie 
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie 
gospodarowania określonymi grupami odpadów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia 
prowadzona będzie gospodarka odpadami zmierzająca przede wszystkim do 
zapobiegania powstawaniu odpadów. Powstające odpady kierowane będą w pierwszej 
kolejności do odzysku. Natomiast odpady nie nadające się do odzysku przekazywane 
będą w celu poddania ich unieszkodliwianiu. 
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Gospodarkę odpadami naleŜy podzielić na etapy: gospodarka odpadami w fazie realizacji 
Inwestycji i gospodarka odpadami w fazie eksploatacji. 
 
Etap realizacji  
 Przewiduje się, iŜ prace budowlane na etapie realizacji Inwestycji zlecone zostaną 
usługodawcy zewnętrznemu. Posiadaczem odpadów będzie ich wytwórca (wykonawca) - 
tj. podmiot świadczący usługi w zakresie budowy obiektów. W fazie realizacji Inwestycji 
obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach spoczywać więc będą na Wykonawcy, który 
będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy 
poprzez ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w celu 
ich odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie prowadzenia prac budowlanych wymagana 
jest kontrola poprawności prowadzenia gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o 
odpadach do obowiązków Wykonawcy robót naleŜy: 

• magazynowanie powstających odpadów w sposób selektywny,  
• dąŜenie do ograniczania ilości powstających odpadów oraz ich maksymalnego 

gospodarczego wykorzystania, 
• magazynowanie odpadów w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska, 
• przekazanie powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu stosowne 

uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, w celu – w pierwszej kolejności 
– recyklingu lub unieszkodliwienia. 

• organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca 
wymogi ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i warunki bhp i p.poŜ. 

Emisja ta będzie miała charakter czasowy i ograniczy się do najbliŜszego otoczenia, zaś 
sposób zagospodarowania odpadów powinien być zgodny z przepisami ustawy o 
odpadach.  
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych wierzchnia warstwa ziemi (najbardziej 
urodzajna) zostanie zdjęta i zdeponowana na odkład w obrębie placu budowy. Ziemia ta 
zostanie wykorzystana do utworzenia powierzchni zielonych.  
 W fazie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie następujących rodzajów 
odpadów zakwalifikowanych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923):  

Kod Rodzaj odpadu Ilość 
Mg/rok  

15 01 03 Opakowania z drewna 0,35 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  0,2 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  0,3 
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ 
wymienione w 17 01 06  

0,25 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  0,1 
17 04 05 śelazo i stal 0,15 
17 04 11 Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10  0,025 
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03  870,0 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,15 
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niŜ wymienione  

w 17 08 01  0,15 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu inne niŜ 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  0,5 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  0,5 
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 Przed rozpoczęciem robót budowlanych wierzchnia warstwa ziemi (najbardziej 
urodzajna) zostanie zdjęta i zdeponowana na odkład w obrębie placu budowy. Ziemia ta 
zostanie wykorzystana później do utworzenia powierzchni zielonych. Z bilansu mas 
ziemnych wynika potrzeba wywiezienia poza teren Inwestycji ok. 580 m3. Nadmiar ziemi z 
wykopów na bieŜąco (w miarę jej wydobywania) będzie ładowana na samochody 
cięŜarowe i transportowana przez firmę zewnętrzną. Nadmiar mas ziemnych zostanie 
wywieziony poza teren inwestycji i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub 
jednostki organizacyjne nie będącej przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 
potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z póź. 
zmian.). Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do 
przyjęcia to 0,2 Mg gleby i ziemi na m2 utwardzanej powierzchni. 

Odpady o kodach 15 01 03 opakowania z drewna - głównie palety - będą 
składowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a po zebraniu określonej ilości zostaną 
skierowania do dalszego zagospodarowania. MoŜna je przekazać osobom fizycznym bądź 
firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Odpady te mogą równieŜ trafić do osób 
fizycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w 
sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie 
będącej przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku) do wykorzystania jako opał, poniewaŜ nie są 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi. Dopuszczalna maksymalna ilość 
odpadów do przyjęcia powinna być zgodna z moŜliwościami ich zagospodarowania. 
 Odpady 15 01 06 będą zbierane w pojemniku ustawionym na zewnątrz i 
zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi, a po zebraniu określonej ilości 
przewoŜone do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie w zakresie 
gospodarki odpadami.  
 Odpady jakie mogą powstać na terenie inwestycji z podgrupy 17 01 będą czasowo 
magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego (kontenery 
dostarczone przez odbiorcę odpadów). Nie przewiduje się Ŝadnych procesów związanych 
z kruszeniem tych odpadów na terenie inwestycji. Gruz w kontenerach zostanie odebrany 
przez uprawione firmy posiadające stosowne zezwolenia na odzysk i/lub 
unieszkodliwianie. 

Odpady o kodach 17 02 03 tworzywa sztuczne – głównie pozostałości rur przy 
instalacji przyłączy kanalizacyjnych będą gromadzone selektywnie w pojemnikach w 
obrębie zaplecza technicznego a następnie przekazane po zebraniu określonej ilości do 
miejsc ich odzysku. W przypadku tworzyw sztucznych moŜe być to odzysk materiałowy, 
surowcowy oraz odzysk energetyczny.  

Odpady o kodach 17 04 05 Ŝelazo i stal – pozostałości metalowych elementów 
konstrukcyjnych. Odpad będzie gromadzony w kontenerach, w obrębie zaplecza 
technicznego, a następnie przewoŜony po zebraniu określonej ilości przez firmy 
posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności (w tym 
transportu) w zakresie gospodarki odpadami.  
 Odpady z grupy 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 zbierane będą w 
oddzielnych pojemnikach ustawionym w obrębie zaplecza technicznego, a po zebraniu 
określonej ilości przewoŜone do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie w 
zakresie gospodarki odpadami.  
 Niesegregowane odpady komunalne zbierane będą w zamykanym kontenerze 
ustawionym w obrębie zaplecza budowy a po zebraniu określonej ilości przewoŜone do 
miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności (w tym transportu) w zakresie gospodarki odpadami. Odpady, 
których odzysk nie będzie moŜliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zostaną unieszkodliwione. 
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Etap eksploatacji.  
 Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane są z funkcjonowaniem i 
utrzymaniem Stacji Paliw oraz infrastruktury technicznej. W fazie eksploatacji przewiduje 
się powstawanie następujących rodzajów odpadów zakwalifikowanych wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, 
poz. 1923):  
 

Kod  Rodzaj odpadu  Ilość 
wytworzona/rok  

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 
separatorach. 

0,45 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 2,0 

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 (np. PCB) 

0,15 

16 02 13* ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niŜ 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) 

0,005 

16 02 14 ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
(zuŜyty sprzęt elektryczny) 

0,015 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe 0,005 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (odpady z 
czyszczenia zbiorników paliwowych) 

0,025 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,001 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 10,0 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 0,4 

*odpady niebezpieczne 
 Obowiązek właściwej eksploatacji separatora i zbiornika paliwowego spoczywa na 
właścicielu instalacji. Właściciel zlecił lub zleci (na podstawie umowy) czyszczenie i odbiór 
odpadów z separatora i zbiornika paliwowego (13 05 08 i 16 07 08) firmie posiadającej 
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami 
niebezpiecznymi.  

Na terenie Inwestycji znajdować się będzie miejsce gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych (grupa 15 02 02*, 16 02 13*). Art. 21 ustawy o odpadach mówi o zakazie 
mieszania odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi niŜ niebezpieczne. W związku z tym poszczególne odpady 
niebezpieczne gromadzone będą w selektywny sposób w zamykanych kontenerach, 
oznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Odpady te odbierane 
są (na podstawie umów) przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne posiadające 
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.  

Szczegółowe zasady postępowania z bateriami i akumulatorami określa odrębna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Tekst jednolity: Dz.U. z 
2015 r. Nr 0, poz. 687 z póŜn. zm.). Odnosi się ona do kaŜdego etapu postępowania z 
bateriami i akumulatorami począwszy od określenia wymagań stawianym bateriom i 
akumulatorom przeznaczonym do wprowadzenia na rynek, poprzez zasady ich 
wprowadzania na rynek, a skończywszy na zasadach zbierania, przetwarzania, recyklingu 
i unieszkodliwiania zuŜytych baterii i zuŜytych akumulatorów. ZuŜyte baterie i akumulatory 
(grupa 16 06 02*, 16 06 04 i 16 06 05) będą zbierane w specjalnych pojemnikach 
(zakazane jest mieszanie w jednym pojemniku zuŜytych baterii i akumulatorów z innymi 
odpadami), a następnie przekazane odbiorcy uprawnionemu do gospodarowania tego 
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typu odpadami. Celem selektywnej zbiórki baterii z podziałem na rodzaje jest ułatwienie 
ich późniejszego przetwarzania za pomocą technologii i instalacji słuŜących przetwarzaniu 
i recyklingowi poszczególnych rodzajów zuŜytych baterii i akumulatorów.  
 Pozostałe odpady inne niŜ niebezpieczne będą gromadzone i czasowo 
przechowywane na terenie Inwestycji (kontener na odpady), a następnie przewoŜone do 
miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności (w tym transport) w zakresie gospodarki odpadami. Odpady, 
których odzysk nie będzie moŜliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zostaną unieszkodliwione.  
 Na terenie Inwestycji będzie prowadzona ilościowa i jakościowa ewidencja 
wytwarzanych odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów będą prowadzone dokumenty 
(karty ewidencji odpadów) zgodne z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1973).  

Dalsze obowiązki w zakresie gospodarowania powstającymi odpadami posiadacz 
odpadów zleci (poprzez podpisanie stosownych umów) podmiotom, które posiadają 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów w szczególności odpadów niebezpiecznych. Rozwiązania 
takie zapewniają bezpieczną eksploatację Inwestycji nie powodującą zagroŜenia 
zanieczyszczenia środowiska.  

Odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom za potwierdzeniem na 
kartach przekazania odpadów. Odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia ulic i 
placów wytwarzane na terenie Inwestycji nie podlegają uzgodnieniom i ewidencji.  
 Wytwórca odpadów jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań o 
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Posiadacz odpadów jest 
obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, przez okres 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 
 W uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich ilość, a takŜe ze względu na 
właściwy sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów nie przewiduje się 
znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów  

 
Odpady powstaj ące przy ewentualnym wyst ąpieniu szkody w środowisku (awaria, 
zdarzenia losowe)  
 Poprzez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub 
funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która 
została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez 
podmiot korzystający ze środowiska. W kontekście obowiązujących przepisów 
dotyczących wymagań i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych ryzyko wystąpienia szkody w środowisku jest bardzo niewielkie i dotyczy 
głównie środowiska gruntowo – wodnego.  
 W wyniku ewentualnego wystąpienia szkody w środowisku mogą powstać 
następujące odpady niebezpieczne:  

• 13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy 
• 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
• 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne.  

 Prace dotyczące ograniczenia migracji zanieczyszczeń (zlokalizowanie granicy 
obszaru zanieczyszczonego, analizy laboratoryjne) a następnie ich likwidacji (rekultywacja 
terenu i działania naprawcze) zostaną zlecone wyspecjalizowanej firmie zajmującej się 
gospodarką tego typu odpadami. Obecnie w celu redukcji skaŜenia stosuje się technologię 
intensywnej bioremediacji, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek 
węgla i biomasa uŜyźniająca grunt. Istotne jest, Ŝe wykonywane prace nie wymagają 
wyłączenia z normalnego funkcjonowania oczyszczanych terenów. Odpad 
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(zanieczyszczona ziemia) przeznaczony do odzysku deponowany jest na kwaterze 
wyposaŜonej w geomembranę zabezpieczającą przed przesiąkaniem ewentualnych 
odcieków do środowiska gruntowo – wodnego. W celu oczyszczenia wody gruntowej z 
ropopochodnych najczęściej stosuje się automatyczne systemy pompowania produktu 
zwane aktywnymi skimerami, które umoŜliwiają selektywne zczerpywanie wolnego oleju.  
 
Etap likwidacji.  

Rozbiórka nieczynnej Stacji Paliw polega na likwidacji następujących elementów: 
zbiorników paliwowych, dystrybutorów elektrycznych, instalacji paliwowych, wiat nad 
dystrybutorami, instalacji wodno - kanalizacyjnej i energetycznej, zadaszeń oraz innych 
urządzeń usługowych i pomieszczeń pomocniczych. Przed przystąpieniem do rozbiórki 
naleŜy wyłączyć z uŜytkowania zbiorniki magazynujące paliwo i gaz,  zabezpieczyć je 
przed wybuchem poprzez ich oczyszczenie i trwałe odłączenie od instalacji 
technologicznych. Inwestor zleci rozbiórkę firmie posiadającej stosowne pozwolenie na 
zbieranie, wytwarzanie i transport odpadów powstających w wyniku prowadzenia rozbiórki. 
Gospodarka pozostałymi odpadami powstałymi w fazie ewentualnej likwidacji Inwestycji (z 
grupy 17) zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami 
ochrony środowiska wówczas obowiązującymi w tym zakresie. 

 
 

4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, obj ętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska obj ętych ochron ą na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody.  

 
4.1. Morfologia i hydrografia terenu  
 Miasto Lublin połoŜone jest w północnej części WyŜyny Lubelskiej, na pograniczu 
subregionów o róŜnych cechach rzeźby terenu. Według podziału Kondrackiego omawiany 
teren połoŜony jest na PłaskowyŜu Świdnickim, zwanym takŜe Równiną Łuszczowską 
będącą częścią WyŜyny Lubelskiej. Jest to dość płaska równina denudacyjna, 
wymodelowana w marglach i pozbawiona pokrywy lessowej. Rzędne trenu planowanej 
inwestycji wynoszą od 217,0 do 218 m npm.  
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Mapa 3. Regionalizacja fizjograficzna województwa lubelskiego wg J. Kondrackiego. 

 
Źródło:  www.geoportal.gov.pl  

Pod względem geomorfologicznym teren badań połoŜony jest na wierzchowinie w 
obrębie PłaskowyŜu Nałęczowskiego charakteryzującego się urozmaiconą morfologią. 
Powierzchnia terenu w obrębie projektowanej zabudowy opada łagodnie w kierunku 
południowym, a rzędne terenu wynoszą od 217-218 m npm.  

W podłoŜu projektowanej inwestycji występują czwartorzędowe holoceńskie deluwia 
w postaci pyłów humusowych zalegające w obniŜeniach terenowych na plejstoceńskich 
utworach eolicznych reprezentowane przez gliny pylaste i pyły których nie przewiercono 
do głębokości 5,0 m ppt. MiąŜszość warstwy lessu w tym rejonie dochodzi do 10-15 m ppt. 
Grunty te od powierzchni pokrywa warstwa gleby o miąŜszości 0,4-0,6 m.  

Do głębokości 5,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody gruntowej, które w 
omawianym rejonie występować mogą na głębokości ok. 40 m ppt. Przewiercane grunty 
były mało wilgotne i wilgotne.  
 Przez obszar planowanego przedsięwzięcia nie przepływa Ŝaden ciek wodny. 
NajbliŜszy ciek - rzeka Czechówka - przepływa w odległości ok. 540 m w kierunku 
południowym  od granicy terenu projektowanej Inwestycji.  
 
4.2. Klimat  
 Lublin leŜy w tzw. Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziału Gumińskiego) o 
dominancie warunków umiarkowanie kontynentalnych. Wpływy kontynentalne przejawiają 
się w długim i ciepłym lecie oraz długiej i mroźnej zimie, przy krótkim trwaniu pór 
przejściowych; znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadów 
(poniŜej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
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styczeń 30 mm). We wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza 
są masy polarno – morskie. Powoduje to duŜą zmienność pogody z dnia na dzień.   
Warunki klimatyczne zostały przedstawione w oparciu o analizę danych pomiarowych ze 
stacji synoptycznej w Lublinie. Scharakteryzowano podstawowe elementy 
meteorologiczne: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru 
w oparciu o okres 1951 - 1990 r. 
 Średnia roczna temperatura wynosi 7,50C. W przebiegu rocznym najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec (18,50C) zaś najchłodniejszym luty (-3,50C). Amplituda temperatury 
powietrza wynosi 22,00C. 
Podobny przebieg roczny mają średnie dobowe maksima temperatury powietrza, których 
najwyŜsze wartości przypadają na miesiące letnie - maksimum w lipcu (24,00C), a 
minimum w styczniu (-8,00C). Średnie minimum lipca osiągnęło 13,00C. Absolutne 
maksima wahały się od 10,30C do 35,70C, a absolutne minima od –28,80C w lutym do 
4,30C w lipcu. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Lublinie wynosi 572 mm. Średnia 
roczna liczba dni z opadem wynosi 150, w tym 45 -50 dni z opadem śnieŜnym. Opady 
śnieŜne występują od listopada do kwietnia , najczęściej w styczniu i lutym. W ciągu roku 
notuje się 100 dni z opadem dobowym powyŜej 1 mm. Najczęściej dni takie występują w 
lipcu i w sierpniu (po 10), najrzadziej w marcu, kwietniu i wrześniu (po 7). Pokrywa śnieŜna 
pojawia się zwykle w listopadzie i znika pod koniec marca. Burze występują od kwietnia do 
września, najczęściej w czerwcu i lipcu (średnio po 6 dni). W ciągu roku notuje się średnio 
20 – 25 burz. Grad występuje rzadko (4 – 5 dni w roku). Mgły pojawiają się najczęściej w 
październiku, listopadzie i grudniu (średnio 35 dni w roku) 
Na kształtowanie się kierunku wiatru ma wpływ dominująca na naszych szerokościach 
geograficznych cyrkulacja zachodnia oraz morfologia terenu. Na omawianym terenie 
miasta Lublina dominują wiatry południowo - zachodnie (20,7%) i zachodnie (14,3%). 
Kierunek zachodni nie posiada jednak zdecydowanej przewagi nad pozostałymi, często 
wieją wiatry z południa i wschodu (po 10%). Najmniej obserwowano wiatrów z kierunku 
północnego 6,3%. Dość duŜy udział procentowy stanowi ciszę 11,6%. W Lublinie dominują 
wiatry o prędkości do 5 m/s (łącznie stanowią one ponad 75% wszystkich wiatrów), 
średnia prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. NajwyŜsze prędkości wiatru notuje się w okresie 
jesienno - zimowym, zaś najniŜsze w lecie, co wynika ze zmniejszonego gradientu 
ciśnienia atmosferycznego o tej porze roku. 
  
4.3. Krajobraz i biocenozy.  
4.3.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego w miejscu planowanej inwes tycji 
 Przedmiotowa Inwestycja zrealizowana będzie na terenie juŜ obecnie 
przekształconym w wyniku prowadzonej dotychczasowej działalności gospodarczej. W 
obrębie tych samych działek funkcjonuje obiekt handlowy Lidl z przyległymi parkingami i 
ciągami jezdnymi. W miejscu planowanej Inwestycji znajduje się powierzchnie zielone w 
postaci urządzonego trawnika oraz nawierzchnie utwardzone stanowiące drogi 
wewnętrzne w obrębie obiektu handlowego. Brak jest tu drzew i krzewów. Ze względu na 
projektowane zagospodarowanie terenu w miejscach kolizji trawnik zostanie zlikwidowany. 
Po zakończeniu prac budowlanych, w miejscach nie kolidujących z infrastrukturą 
techniczną projektowane jest odtworzenie powierzchni zielonych w postaci trawnika. 
 Ze względu na silne przekształcenia antropogeniczne terenu objętego inwestycją 
roślinność otoczenia planowanego przedsięwzięcia zatraciła w bardzo duŜym stopniu swój 
naturalny charakter. Teren planowanego przedsięwzięcia nie przedstawia większej 
wartości pod względem przyrodniczym, w tym florystycznym. Omawiany teren został w 
okresie wcześniejszym całkowicie przekształcony siedliskowo. Spowodowało to całkowitą 
zmianę naturalnych siedlisk roślinnych, na rzecz wtórnych układów i zbiorowisk 
pospolitych. 
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 W efekcie na omawianym terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wykształciły się 
zbiorowiska roślinności pospolitej, nie mające większej wartości przyrodniczej oraz 
znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej róŜnorodności przyrodniczej. 
 To swoiste środowisko jest wykorzystywane okresowo przez gatunki zwierząt (ptaki, 
drobne gryzonie, bezkręgowce - owady) jako miejsca Ŝerowania i schronienia. Zalatują tu 
pospolite gatunki ptaków, związane z terenami zurbanizowanymi. 
 W czasie obserwacji na terenie planowanej inwestycji stwierdzono następujące 
gatunki ptaków: 

• oknówka - zalatujący, Ŝerujący; 
• kwiczoł – zalatujący, Ŝerujący; 
• dymówka – zalatujący, Ŝerujący; 
• kos – zalatujący, Ŝerujący; 
• grzywacz – zalatujący, Ŝerujący; 
• sierpówka – zalatujący, Ŝerujący; 
• kawka – zalatujący, Ŝerujący; 
• gawron zalatujący, Ŝerujący; 
• sroka – zalatujący, Ŝerujący; 
• zięba – zalatujący, Ŝerujący, 
• dzwoniec – zalatujący, Ŝerujący; 
• bogatka - zalatujący, Ŝerujący; 
• szpak zalatujący, Ŝerujący; 

Na sąsiednich działkach (w promieniu ok. 200 m od granic ww. działek)  stwierdzono 
następujące gatunki ptaków: 

• pierwiosnek – lęgowy, 
• modraszka – lęgowy, 
• bogatka – lęgowy, 
• kowalik – lęgowy, 
• sójka – lęgowy, 
• kwiczoł – lęgowy, 
• kos – lęgowy, 
• rudzik - lęgowy, 
• szpak – lęgowy, 
• kukułka – lęgowy, 
• zięba – lęgowy, 
• dzwoniec – lęgowy, 
• szczygieł – lęgowy, 
• kawka – lęgowy, 
• sroka – lęgowy, 
• grzywacz – lęgowy, 
• sierpówka – lęgowy, 
• kos – lęgowy, 
• baŜant – lęgowy. 

 Obserwacje ptaków prowadzono za pomocą lornetki oraz nasłuchując ich głosy.  
W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie ma ostoi waŜnych dla awifauny w ujęciu 
lokalnym i ponadlokalnym. Obszar inwestycji leŜy na terenie silnie przekształconych, o 
niskich walorach przyrodniczych. Uznać naleŜy, Ŝe na terenie planowanej inwestycji oraz 
w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest jakiekolwiek siedlisk potencjalnie 
cennych faunistycznie, które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i róŜnorodnej 
fauny. Na omawianym terenie występują jedynie siedliska ubogie i silnie przekształcone 
antropogenicznie. 
 Trzon fauny tego typu obszarów tworzą gatunki bardzo plastyczne ekologicznie 
(gatunki o szerokim spektrum tolerancji na warunki środowiska) oraz synantropijne 
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(zajmujące nisze ekologiczne stworzone przez człowieka). Awifaunę omawianego obszaru 
tworzą gatunki częste i szeroko rozpowszechnione w całym kraju. Liczną grupę stanowią 
zapewne gatunki związane z zadrzewieniami i zakrzaczeniami (ptaki) zasiedlające teren 
ogrodu botanicznego, a wykorzystujące przyległe tereny (trawnik) jako miejsce Ŝerowania i 
odpoczynku. Wszystkie ww. gatunki są pospolite i liczne. Tworzą na terenie naszego kraju 
duŜe populacje będące - w zauwaŜalny sposób - w ekspansji terytorialnej i siedliskowej. 
 Z grupy ssaków na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie (ogród 
botaniczny) stwierdzono występowanie następujących gatunków: kret, jeŜ europejski, 
mysz domowa, kuna domowa, szczur wędrowny, lis. Inwestycja nie wywrze negatywnego 
wpływu na w/w ssaki.  

 Na obszarze planowanej stacji nie stwierdzono występowania przedstawicieli 
herpetofauny. 
 Z bezkręgowców na terenie planowanej inwestycji i w jej otoczeniu stwierdzono 
występowanie następujących gatunków: bielinek kapustnik, rusałka ceik, rusałka pawik, 
rusałka osetnik, rusałka pokrzywnik, szerszeń, komarnica, listkowiec cytrynek, trzmiel 
ziemny, osa pospolita, chrabąszcz, omomiłek wiejski, biedronka siedmiokropka, biedronka 
dwukropka, pszczoła miodna, konik pospolity, świerszcz polny, skorek pospolity.  
  
4.3.2. Formy ochrony przyrody 
 Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim wpływem 
oddziaływania na obszary Natura 2000.  
NajbliŜsze obszary objęte siecią Natura 2000 to: 

• obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 06 00 96  – 
granica obszaru przebiega w odległości 8,8 km w kierunku wschodnim od terenu 
Inwestycji. 

• obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 06 00 21 – granica obszaru 
przebiega w odległości 12,4 km w kierunku południowo - wschodnim od terenu 
Inwestycji,  

Pozostałe obszary objęte ochroną zlokalizowane w sąsiedztwie to: 
• Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 5,2 km w kierunku południowym od terenu Inwestycji, 
• Rezerwat leśny Stasin - utworzony na terenie Czerniejowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu dla zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej  
znajdujący się w odległości 5,3 km w kierunku na południowym od terenu Inwestycji 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi - granica obszaru przebiega w 
odległości 4,2 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji. 

• Kozłowiecki Park Krajobrazowy - granica obszaru przebiega w odległości ok. 11,5 
km w kierunku północnym od terenu Inwestycji  

W odległości ok. 25 m od granicy parceli objętej Inwestycją (ok. 39 m od zbiornika 
magazynowego)  znajduje się ogrodzenie terenu Ogrodu Botanicznego UMCS.  
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5. Opis istniej ących w s ąsiedztwie lub w bezpo średnim zasi ęgu 

oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia zabytków chronionych 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece  nad 
zabytkami.  

 
 Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji 
zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z póź. zmianami) odkryte w trakcie 
robót budowlanych lub ziemnych przedmioty posiadające cechy zabytku podlegają 
ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i 
niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
 
6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsi ęwzięcia. 
  
 W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu Inwestycji 
funkcjonować będzie obecny stan zainwestowania parceli, a więc jedynie obiekt handlowy 
LIDL wraz z przylegającym do niego parkingiem. Realizacja Inwestycji spowoduje 
racjonalne wykorzystanie istniejącej juŜ infrastruktury technicznej oraz dogodnej lokalizacji 
w stosunku do komunikacji zewnętrznej. Biorąc jednak pod uwagę fakt, Ŝe planowana 
budowa spowoduje nieznaczne zwiększenie obciąŜenia dla środowiska (zamykające się w 
granicach Inwestycji) przy znaczących efektach gospodarczych, celowy wydaje się wariant 
Inwestycyjny.  

Trudno w tym przypadku mówić o korzyściach środowiskowych wynikających z 
niepodejmowania działań inwestycyjnych, na parceli która jest juŜ obecnie uŜytkowana 
gospodarczo. Teren jest juŜ przekształcony, brak jest tu naturalnej roślinności, w obrębie 
parceli zlokalizowane są media a w najbliŜszym sąsiedztwie znajdują się zabudowa 
handlowa, mieszkaniowa i ulica stanowiąca ruchliwy ciąg komunikacyjny.  ZwaŜywszy na 
dogodną  lokalizację parceli w stosunku do komunikacji zewnętrznej oraz sąsiedztwo 
elementów sieci uzbrojenia podziemnego, które wykorzystane będą do zasilenia w media 
projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się, Ŝe wariant proponowany przez Inwestora 
nie wpłynie znacząco na stan środowiska w rejonie planowanej Inwestycji. Ponadto w 
projekcie zastosowane wszelkie moŜliwe zabezpieczenia, aby do minimum ograniczyć 
ewentualne skutki wystąpienia takich sytuacji losowych jak awarie.   

 
 

7. Opis analizowanych wariantów w tym:  
7.1. Wariant proponowany przez wnioskodawc ę oraz racjonalny wariant 
alternatywny.  
  
 Ze względu na charakter inwestycji nie poddano analizie innego wariantu 
technologicznego, gdyŜ zaproponowana technologia jest powszechnie stosowana przy 
dystrybucji produktów naftowych. Funkcjonowanie Inwestycji jest zdeterminowane 
technologią napełniania zbiorników pojazdów samochodowych, identyczną dla wszystkich  
stacji paliw. Szczegółowe wymagania oraz wykaz urządzeń, w które muszą być 
zaopatrzone Stacje Paliw określone są ustawowo i nie ma moŜliwości wariantowania 
sposobu i warunków budowy oraz eksploatacji takich obiektów. 
 Skala przedsięwzięcia została zdeterminowana dostępną pod urządzenia obsługi 
komunikacji powierzchnią działki i przepisy branŜowe. Przy sytuowaniu poszczególnych 
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obiektów zachowano warunki wynikające z technologii stacji paliw, zachowując wymagane 
minimalne strefy bezpieczeństwa dla urządzeń technologicznych stanowiska gazu 
płynnego.  
 Wariant proponowany przez Inwestora to wariant budowy Stacji Paliw wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. Za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia 
naleŜy uznać taki, który jest moŜliwy do wykonania z ekonomicznego, 
technicznego/technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnia załoŜony przez 
wnioskodawcę cel przedsięwzięcia. Alternatywnym wariantem poddanym w opracowaniu 
szczegółowej analizie jest realizacja Stacji Paliw wraz z dwu stanowiskową 
samoobsługową myjnią bezdotykową, równieŜ z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
Mapa z zagospodarowaniem terenu dla tego wariantu stanowi załącznik nr 2.  
 Wariantowaniu poddano równieŜ sposób ogrzewania budynku stacyjnego. Inwestor 
przewiduje ogrzewanie elektryczne całości powierzchni budynku. Alternatywnie planuje się 
ogrzewanie części socjalno – magazynowej nie elektrycznie a gazowo z zastosowaniem 
własnego kotła o mocy 10 kW.  
 Opis i analiza obu wariantów przedsięwzięcia (przedstawiona w kolejnych 
rozdziałach opracowania) pozwalają przypuszczać, Ŝe realizacja i eksploatacja w 
wariancie preferowanym do realizacji (oznaczonym na załącznikach jako wariant II), po 
uwzględnieniu wymogów budowlanych oraz zastosowaniu przedstawionych technologii 
będzie miała znikomy wpływ na środowisko, zamykający się w granicach terenu 
Inwestora.  
 W wyniku budowy stacji nastąpi wzrost ruchu samochodowego a tym samym 
zwiększy się emisja do powietrza atmosferycznego oraz pogorszy klimat akustyczny w 
rejonie przedmiotowej parceli. Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe nie zostaną 
przekroczone normy w tym zakresie poza granicą własności.  
 Ewentualne inne warianty przedsięwzięcia dotyczące np. zmiany ilości 
dystrybutorów, rezygnacji z dystrybucji niektórych rodzajów paliwa, nie wpłyną w sposób 
znaczący na efekty środowiskowe (ze względu na konieczność dotrzymania przepisów 
dotyczących dystrybucji paliw i jej wpływu na środowisko niezaleŜnie od wielkości stacji), 
będzie mieć natomiast niewątpliwy wpływ na warunki ekonomiczne prowadzenia 
działalności oraz obniŜenie konkurencyjności Inwestycji.  
 Lokalizacja Inwestycji w obrębie przedmiotowej działki została wybrana ze względu 
na sąsiedztwo funkcjonującego obiektu handlowego. Klienci korzystający z Lidl-a będą 
mogli jednocześnie skorzystać z zatankowania pojazdu. Takie rozwiązanie stwarza 
moŜliwość skoncentrowania usług i kompleksowej obsługi ludności w jednym, dobrze 
zorganizowanym miejscu.  

 
7.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  
 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska powinien umoŜliwiać osiągnięcie 
zamierzonych celów gospodarczych przy równoczesnym braku, lub minimalizacji takich 
ingerencji w środowisko, które mogłyby spowodować pogorszenie jego stanu. Wariant 
preferowany przez Inwestora jest, przy obecnym poziomie wiedzy i moŜliwościach 
technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska. Projekt realizowany 
będzie z zachowaniem najwaŜniejszych zasobów środowiska jakimi są wody podziemne, 
gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń przy racjonalnym wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury technicznej.  
 Wariant alternatywny wiąŜe się z większym ruchem samochodowym w obrębie 
Inwestycji (dodatkowy ruch do myjni) oraz dodatkową emisją z kotła grzewczego 
eksploatowanego w związku z podgrzewaniem wody do celów technologicznym. W 
wariancie tym powstaną równieŜ dodatkowo ścieki technologiczne z mycia pojazdów. 
Przed odprowadzeniem ścieki te muszą zostać podczyszczone do wymaganych 
parametrów co wiąŜe się z instalacją i eksploatacją dodatkowych elementów infrastruktury 
technicznej.  



 
 

28

 
 Wariantem korzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany do realizacji. 
Po przeprowadzonej analizie moŜna stwierdzić, Ŝe właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie wariantu preferowanego przez Inwestora, poniewaŜ przewiduje on 
nieznaczne zwiększenie wpływu na środowisko poprzez zwiększenie emisji do powietrza 
atmosferycznego, emisji odpadów, ścieków oraz hałasu, jednakŜe nie jest to zmiana 
powodująca przekroczenia ponadnormatywne. 
 Realizacja inwestycji przewiduje zastosowanie wymaganych prawem wszelkich 
dostępnych i nowoczesnych technologii chroniących środowisko. Zmiana technologii lub 
urządzeń na posiadające wyŜsze parametry ze względu na ochronę środowiska lub 
zastosowanie dodatkowych urządzeń lub instalacji ochronnych spowoduje poniesienie 
kosztów niewspółmiernych do uzyskanych efektów ekologicznych.  
 
 
8. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów, w tym równie Ŝ w przypadku wyst ąpienia 
powa Ŝnej awarii przemysłowej, a tak Ŝe moŜliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko  

 
8.1. Krajobraz i powierzchnia ziemi.  

Na etapie realizacji Inwestycji w obu analizowanych wariantach moŜe dojść do 
chwilowego niekorzystnego oddziaływania na krajobraz otoczenia. Związane jest to z 
koniecznością wykonania prac ziemnych i składowaniem materiałów budowlanych w 
obrębie terenu Inwestycji. 
 Oddziaływanie bezpośrednie związane z realizacją Inwestycji będzie polegało na 
zajęciu terenu pod Stację paliw i infrastrukturę techniczną oraz trwałą zmianę dotyczącą 
sposobu ich uŜytkowania. W wyniku prowadzenia prac budowlanych: zostanie usunięta 
wierzchnia warstwa gruntu, wykonane wykopy pod zbiornik, obiekty i niezbędne sieci, a 
następnie teren zostanie wyrównany. Część terenu zostanie utwardzona. 

 Oddziaływanie Inwestycji na powierzchnię ziemi i krajobraz polegało będzie na:  
• czasowej zmianie ukształtowania terenu (wykopy), 
• trwałym zajęciu terenu pod urządzenia Stacji Paliw (wariantowo równieŜ myjnię 

samochodową), 
• czasowym zajęciu terenu pod plac budowy. 

 Na obszarach sąsiadujących z placem budowy gleby naraŜone są na 
zanieczyszczenie materiałami budowlanymi a w szczególnych przypadkach (awaria) moŜe 
dojść do skaŜenia gruntu wyciekami paliw z maszyn budowlanych. W celu ograniczenia 
moŜliwości wystąpienia takiej sytuacji naleŜy uŜywać sprzętu sprawnego technicznie i 
przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Na placu budowy powinna się 
równieŜ znajdować przenośna wanna wychwytowa lub kuweta dostosowana do zebrania 
wyciekającej substancji z uszkodzonej maszyny, do czasu zabezpieczenia awarii.  
 Niekorzystne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z moŜliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo – 
wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji 
ropopochodnych. W celu ograniczenia moŜliwości wystąpienia takiej sytuacji naleŜy 
uŜywać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych 
urządzeń. NaleŜy zapewnić odpowiednią organizację placu budowy wraz z zapleczem 
socjalnym. Miejsca składowania maszyn i materiałów mogących powodować 
zanieczyszczenie gleb i wód oraz odpady naleŜy lokalizować na szczelnych 
nawierzchniach utwardzonych, lub odpowiednio zabezpieczonych przed wyciekiem 
substancji ropopochodnych do gruntu.  
 Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie sorbenty do 
strącania zanieczyszczeń ropopochodnych.  



 
 

29

 
PoniŜej przedstawiono bilans terenu dla wariantu preferowanego oraz wariantu 
alternatywnego.  
Wariant preferowany przez Inwestora: 

Część działek 113/4 i 113/17 objętych opracowaniem 
  m2 % 
pow. działki 1067,90 100,00% 
zabudowa 72,50 6,80% 
utwardzenia 728,40 68,20% 
zieleń 267,00 25,00% 

W tabeli I powierzchnie wiaty stacji paliw nie wliczone do powierzchni zabudowy - ujęte w 
powierzchniach utwardzonych - 115m2 

 

Analizowany wariant alternatywny :  
Część działek 113/4 i 113/17 objętych opracowaniem 

  m2 % 
pow. działki 1066,98 100,00% 
zabudowa 52,00 4,87% 
utwardzenia 874,14 81,93% 
zieleń 140,84 13,20% 

 
W tabeli II powierzchnie wiaty stacji paliw i myjni samoobsługowej nie wliczone do 
powierzchni zabudowy - ujęte w powierzchniach utwardzonych - pow. myjni - 70m2, pow. 
wiaty stacji paliw 115m2.  
 Przewiduje się mniejsze oddziaływanie na krajobraz i powierzchnię ziemi w 
wariancie preferowanym przez Inwestora. W wariancie tym mniej powierzchni zostanie 
utwardzonej natomiast większy teren przeznaczony zostanie pod nawierzchnie zielone.  
 
8.2. Klimat.  
 Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla CO2, 
metan CH4 i podtlenek azotu N2O. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia 
gazów cieplarnianych są równieŜ gazy prekursorowe w postaci tlenków azotu NOX, tlenku 
węgla CO i dwutlenku siarki SO2.  
 Spośród wymienionych substancji w opracowaniu wykonano obliczenia emisji dla 
NOx, CO i dwutlenku siarki SO2 dla obu analizowanych wariantów.  
 Przedmiotowa Inwestycja na etapie realizacji będzie miała znikomy wpływ na klimat  
i ograniczy się on jedynie do  terenu przeznaczonego pod budowę. Etap realizacji w 
wariancie preferowanym przez Inwestora będzie miał mniejszy wpływ na klimat w związku 
z mniejszą ilością planowanych elementów infrastruktury technicznej a co za tym idzie 
nieco krótszym czasem realizacji.  
 W trakcie realizacji Inwestycji oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości 
powietrza a tym samym na klimat terenu związane będzie głównie z  pracą maszyn 
budowlanych, pracami monterskimi ręcznymi i mechanicznymi oraz transportem 
materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do tego niewielka emisja 
niezorganizowana związana z transportem i przemieszczaniem materiałów sypkich i 
pylastych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący (t.j. odczuwalny 
przez człowieka) na zmianę elementów klimatu lokalnego na etapie jego realizacji.  
 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych na etapie funkcjonowania Inwestycji 
wynikać będzie głównie z ogrzewania obiektu (w wariancie preferowanym), ogrzewania 
ciepłej wody na potrzeby myjni (wariant alternatywny) oraz ruchu samochodowego 
wynikającego z poruszanie się pojazdów osobowych, dostawczych i cięŜarowych na 
terenie obiektu (dla obu wariantów).  
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Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat uwzględniający następujące 
zagadnienia: 

Zagadnienie Rodzaj i etap oddziaływania Zasi ęg oddziaływania  

Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów  

Zanieczyszczenia ze spalania w 
silnikach samochodów oraz 
ogrzewania. 

Oddziaływanie związane z etapem 
funkcjonowania przedsięwzięcia.    

Zasięg wyliczonego oddziaływania 
ponadnormatywnego w obu 
analizowanych wariantach 
ogranicza się do terenu objętego 
Inwestycją. 

Pośredni wzrost emisji gazów 
cieplarnianych i ich prekursorów  

Z fazą funkcjonowania 
przedsięwzięcia związane jest 
zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Referencyjny 
wskaźnik emisyjności dla produkcji 
energii elektrycznej (opracowany 
przez KOBiZE w 2011 r) wynosi 
0,812 Mg CO2/MWh 

Zasięg planowanego 
przedsięwzięcia w obu 
analizowanych wariantach 

Utrata siedlisk zapewniających 
sekwestracją CO2 

Z fazą realizacji przedsięwzięcia 
związane jest jedynie usunięcie 
pokrywy roślinno – glebowej w 
miejscach posadowienia obiektu i 
infrastruktury technicznej.  

Usunięta roślinność  (głównie 
trawiasta) nie będzie miała 
znaczącego wpływu na 
pochłanianie dwutlenku węgla 
poza terenem planowanego 
przedsięwzięcia.  

  
 Wpływ etapu funkcjonowania na klimat lokalny będzie dla obu wariantów bardzo 
podobny. Większy ruch samochodowy w wariancie alternatywnym będzie powodował 
nieznacznie większą emisję gazów i pyłów do powietrza, a tym samym moŜna sądzić, Ŝe 
jest on mniej korzystny dla lokalnego klimatu.  
 Planowane wykorzystanie gazu ziemnego w celach grzewczych uwaŜane jest za 
najbardziej efektywne i najmniej obciąŜające środowisko spośród obecnie stosowanych 
metod zaspokajanie potrzeb cieplnych i energetycznych, opartych na konwencjonalnych 
nośnikach ciepła. W celu zminimalizowania oddziaływania uŜytkownicy kotłów grzewczych 
powinni zadbać o ich właściwy stan techniczny. 
 W związku z realizacją inwestycji w Ŝadnym z analizowanych wariantów nie dojdzie 
do wycinki drzew zapewniających sekwestracje CO2. Usunięta zostanie jedynie pokrywa 
roślinno – glebowa nie mająca znaczącego wpływu na pochłanianie dwutlenku węgla. Na 
obniŜenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze wpływa znacząco sekwestracja CO2 przez 
drzewa. W opracowaniu „Wpływ terenów zieleni, zwłaszcza drzew na stan środowiska, 
energooszczędność, gospodarkę wodną i izolacyjność akustyczną”(opr. B. 
Szczepanowska) podano, Ŝe roczna sekwestracja węgla przez drzewo wynosi od 7 kg 
(drzewa małe) do ponad 90 kg (drzewa duŜe). Inwestor po zakończeniu prac budowlanych 
planuje wykonanie nawierzchni trawiastych.  
 Na podstawie wykonanych obliczeń moŜna stwierdzić, Ŝe emisja gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł, czyli z procesu spalania paliw w 
pojazdach poruszających się po drogach wewnętrzynych, emisja ze spalania paliw w 
źródłach grzewczych, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza.  
 Wielkość i charakter przedsięwzięcia pozwala wykluczyć moŜliwość jego 
oddziaływania w istotnym zakresie na elementy klimatotwórcze.  
Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem 
planowanej Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych przeprowadzono analizę 
wraŜliwości przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane w opracowaniu „Wytyczne dla 
kierowników projektów: uodpornienie wraŜliwych inwestycji na zmianę klimatu” źródło: 
www.https://klimada.mos.gov.pl/ czynniki i zagroŜenia klimatyczne.  
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Ocena wraŜliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne: 

Czynniki i zagroŜenia klimatyczne Stopień wraŜliwości* 
Stopniowy wzrost temperatury powietrza Brak 
Ekstremalny wzrost temperatury Brak 
Stopniowy zmiana opadów Brak 
Ekstremalna zmiana opadów Brak 
Średnia prędkość wiatru Brak 
Maksymalna prędkość wiatru Brak 
Wilgotność brak 
Promieniowanie słoneczne Brak 
Względny wzrost poziomu morza Brak 
Temperatura wody morskiej Brak 
Dostępność wody Średni (funkcjonowanie myjni  w 

wariancie alternatywnym związanie 
jest z ciągłą dostępnością do wody) 

Burze Średni (zachodni moŜliwość 
wystąpienia awarii w postaci przerw w 
dostawie prądu) 

Powodzie (przybrzeŜne i rzeczne) Brak 
Erozja gleby Brak 
Zasolenie gleby Brak 
PoŜary Średni (ryzyko wystąpienia 

minimalizowane poprzez 
zastosowanie procedur i sprzętu 
p.poŜ oraz odpowiednie wyszkolenie 
pracowników w tym zakresie) 

Jakość powietrza Brak 
Niestabilność ziemi/ osuwiska Brak 
Miejska wyspa ciepła Brak 
Sezon wegetacyjny Brak 

 
* Stopień wraŜliwości:   
Brak – zagroŜenie nie ma Ŝadnego wpływu na przedsięwzięcie  
Średni – zagroŜenie moŜe mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie  
Wysoki – zagroŜenie moŜe mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie 
  
 Analizując powyŜszą tabelę moŜna stwierdzić, Ŝe przedmiotowa Inwestycja w 
Ŝadnym z analizowanych wariantów nie wymaga adaptacji do postępujących zmian 
klimatycznych. Ponadto brak teŜ jest potencjalnej moŜliwości aby zmiany klimatyczne 
obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie 
planowanej Inwestycji. Planowana do zastosowania przy realizacji Inwestycji technologia 
jest niezaleŜna od ewentualnego wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur.  
  
8.3. Wody powierzchniowe i podziemne.  

Budowa i uŜytkowanie obiektów Stacji Paliw stwarzają potencjalną moŜliwość 
wystąpienia czynników niekorzystnie oddziaływujących na otaczające środowisko 
gruntowo-wodne. 
 Etap funkcjonowania Stacji Paliw moŜe stanowić dwojakiego rodzaju zagroŜenia 
dla środowiska:  
− zagroŜenia zwykłe, powstające podczas bezawaryjnego funkcjonowania Stacji Paliw,  
− zagroŜenia nadzwyczajne, powstające przypadkowo w wyniku awarii.  
Funkcjonowanie Stacji paliw w wariancie preferowanym przez Inwestora przewiduje 
zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno – bytowych, p.poŜ i porządkowych. Myjnia 
przewidziana jedynie w wariancie alternatywnym generować będzie dodatkowe 
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zapotrzebowanie na wodę w ilości ok. 19,2 m3/d. Zrezygnowanie z myjni spowoduje, Ŝe w 
obrębie Inwestycji nie powstaną ścieki technologiczne.  

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r nr 49 poz. 549) planowane 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem europejskim  
PLGW2300089 o nazwie JCWPd 89 (wcześniej obowiązujący JCWPd 107). Lokalizacja 
przedsięwzięcia względem podziału JCWPd przedstawia poniŜsza mapa.  

 Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – zły w subczęści, 
stan jakościowy – dobry. Zbiornik zagroŜony jest ze względu na znaczny pobór wody z 
poziomu kredowego dla aglomeracji lubelskiej. Ze względu na skalę poboru wody, 
zwierciadło wód podziemnych w rejonie Lublina jest obniŜone w stosunku do stanu 
naturalnego. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się moŜliwości 
pogorszenia stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych 
dla jednolitych części wód podziemnych.  

 

 

Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/ 

  
 Przez obszar planowanego przedsięwzięcia nie przepływa Ŝaden ciek wodny. 
NajbliŜszy ciek - rzeka Czechówka - przepływa w odległości ok. 540 m w kierunku 
południowym  od granicy terenu projektowanej Inwestycji.  
 Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r nr 49 poz. 549) planowane 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
oznaczonych kodem europejskim PLRW20006246729 nazwanym Czechówka. Scalona 
część wód oznaczona symbolem SW0528. Obszar posiada status naturalna część wód. 
Ocena stanu – zły. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód oceniono 
jako zagroŜone. Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rodzajem 
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zagospodarowania zlewni, uniemoŜliwia osiągnięcie załoŜonych celów środowiskowych. 
Brak jest środków technicznych umoŜliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód 
w wymaganym okresie czasu. Generuje to konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia 
celów środowiskowych.  
 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i zastosowane w projekcie urządzenia 
ochrony środowiska nie przewiduje się w związku z realizacją Inwestycji moŜliwości 
pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nie uzyskanie celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 
 

 
Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/ 

 
 Warunki, jakie muszą spełniać stacje paliw płynnych określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku 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 (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1853).  

Z rozporządzenia wynika, Ŝe stacje paliw płynnych powinny być wyposaŜone w:  
− instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem 

produktów naftowych do gruntu,   
− urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu przetrzymywanych produktów 

naftowych,  
− urządzenia do sygnalizacji wycieków produktów naftowych do gruntu,  
− urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do 

powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników stacji paliw płynnych, 
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− urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do 

powietrza atmosferycznego w procesach wydawania tych produktów do zbiorników 
pojazdów drogowych.  

W celu dostosowania do wymogów zawartych w w/w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
przewiduje się wykonanie lub zainstalowanie odpowiednich urządzeń na stacji paliw, 
zabezpieczających przed przenikaniem paliwa do gruntu i wód gruntowych. 
 W Ŝadnym z analizowanych wariantów, w czasie normalnego funkcjonowania 
Inwestycji nie przewiduje się jej oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 
zlokalizowane w rejonie Inwestycji.  
 Zastosowane w projekcie zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, 
głęboko występujący poziom wód gruntowych i znaczna odległość od najbliŜszego cieku 
powierzchniowego pozwalają przypuszczać, Ŝe planowana Inwestycja nie będzie 
negatywnie oddziaływała na wody podziemne i powierzchniowe.  

 
8.4. Świat ro ślinny i zwierz ęcy. 
 Przedmiotowa Inwestycja zrealizowana będzie na terenie juŜ obecnie 
przekształconym w wyniku prowadzonej dotychczasowej działalności gospodarczej. W 
obrębie tych samych działek funkcjonuje obiekt handlowy Lidl z przyległymi parkingami i 
ciągami jezdnymi. W miejscu planowanej Inwestycji znajduje się powierzchnie zielone w 
postaci urządzonego trawnika oraz nawierzchnie utwardzone stanowiące drogi 
wewnętrzne w obrębie obiektu handlowego. Brak jest tu drzew i krzewów. Ze względu na 
projektowane zagospodarowanie terenu w miejscach kolizji trawnik zostanie zlikwidowany. 
 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody oŜywionej miała na 
celu: 

− rozpoznanie występujących zespołów roślinnych na terenie przedsięwzięcia, 
− rozpoznanie występujących tu gatunków zwierząt, 
− rozpoznanie powiązań przyrodniczych w rejonie przedsięwzięcia, 
− rozpoznanie stanowisk gatunków objętych ochroną, 
− rozpoznanie obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody. 
Analizy zostały wykonane w oparciu o wizję terenową, materiały literaturowe i 
opracowania dotyczące zasobów przyrodniczych.  
 Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody oŜywionej 
uwzględniono następujące kryteria: 

− usuwanie roślinności, 
− straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowlanych, 
− rozcięcie i fragmentację ekosystemów, 
− zakłócenie cyklu Ŝycia roślin i zwierząt, 
− naruszenie warunków siedliskowych, 
− utrudnienie lub uniemoŜliwienie Ŝerowania i migracji zwierząt.  

Ze względu na silne przekształcenia antropogeniczne terenu objętego inwestycją 
roślinność otoczenia planowanego przedsięwzięcia zatraciła w bardzo duŜym stopniu swój 
naturalny charakter. Teren planowanego przedsięwzięcia nie przedstawia większej 
wartości pod względem przyrodniczym, w tym florystycznym. Omawiany teren został w 
okresie wcześniejszym całkowicie przekształcony siedliskowo. Spowodowało to całkowitą 
zmianę naturalnych siedlisk roślinnych, na rzecz wtórnych układów i zbiorowisk 
pospolitych. 
 W efekcie na omawianym terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wykształciły się 
zbiorowiska roślinności pospolitej, nie mające większej wartości przyrodniczej oraz 
znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej róŜnorodności przyrodniczej. 
 To swoiste środowisko jest wykorzystywane okresowo przez gatunki zwierząt (ptaki, 
drobne gryzonie, bezkręgowce - owady) jako miejsca Ŝerowania i schronienia. Zalatują tu 
pospolite gatunki ptaków, związane z terenami zurbanizowanymi. 
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W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie ma ostoi waŜnych dla awifauny w ujęciu 
lokalnym i ponadlokalnym. Obszar inwestycji leŜy na terenie  silnie przekształconych, o 
niskich walorach przyrodniczych. Uznać naleŜy, Ŝe na terenie planowanej inwestycji oraz 
w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest jakiekolwiek siedlisk potencjalnie 
cennych faunistycznie, które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i róŜnorodnej 
fauny. Na omawianym terenie występują jedynie siedliska ubogie i silnie przekształcone 
antropogenicznie. 
 Trzon fauny tego typu obszarów tworzą gatunki bardzo plastyczne ekologicznie 
(gatunki o szerokim spektrum tolerancji na warunki środowiska) oraz synantropijne 
(zajmujące nisze ekologiczne stworzone przez człowieka). Awifaunę omawianego obszaru 
tworzą gatunki częste i szeroko rozpowszechnione w całym kraju. Liczną grupę stanowią 
zapewne gatunki związane z zadrzewieniami i zakrzaczeniami (ptaki) zasiedlające teren 
ogrodu botanicznego, a wykorzystujące przyległe tereny (trawnik) jako miejsce Ŝerowania i 
odpoczynku.  Wszystkie ww. gatunki są pospolite i liczne. Tworzą na terenie naszego 
kraju duŜe populacje będące - w zauwaŜalny sposób - w ekspansji terytorialnej i 
siedliskowej. 
 W odległości ok. 25 m od granicy parceli objętej Inwestycją znajduje się ogrodzenie 
terenu Ogrodu Botanicznego UMCS. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz tereny 
przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na rozbudowę 
istniejących lub budowę nowych ogrodów podlegają ochronie w celu zapewnienia ich 
prawidłowej działalności i rozwoju. 
Ochrona, o której mowa powyŜej polega na zakazie: 

1) wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów 
budowlanych i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością; 

2) zmniejszenia obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego na rzecz działalności 
niezwiązanej z ich rolą i przeznaczeniem; 

3) zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich sąsiedztwie 
stosunków wodnych, w tym obniŜenia poziomu wód gruntowych; 

4) zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich 
sąsiedztwie powierzchni ziemi, wód i powietrza; 

5) wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów 
budowlanych lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności 
produkcyjnej lub usługowej, wpływających szkodliwie na warunki przyrodnicze 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów.  

Odnosząc się do powyŜszych zakazów stwierdzić naleŜy Ŝe: 
Ad. 1. Planowana Inwestycja niezwiązana z działalnością Ogrodu Botanicznego 
          zlokalizowana będzie poza jego terenem, 
Ad. 2. Planowana Inwestycja nie wpłynie na zmniejszenie obszaru Ogrodu Botanicznego, 
Ad. 3. Planowana Inwestycja nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w tym obniŜenie 

wód gruntowych na terenie Ogrodu lub w jego sąsiedztwie. Planowane 
przedsięwzięcie związane będzie z poborem wody jedynie na cele socjalno – 
bytowe oraz p.poŜ związane z obsługą Stacji Paliw, zaspokajanym z miejskiej 
kanalizacji wodociągowej. Planowana Inwestycja nie będzie związana z 
wykonaniem ujęć wody mających wpływ na zmianę stosunków wodnych w rejonie 
przedsięwzięcia (np. powstanie leja depresji).   

Ad. 4.W związku z normalną eksploatacją planowanej Inwestycji nie przewiduje się 
zanieczyszczenia na terenie Ogrodu Botanicznego lub w jego sąsiedztwie 
powierzchni ziemi, wód i powietrza. W projekcie zostały zastosowane 
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, które wykluczają 
zanieczyszczenia ziemi i wód w rejonie Stacji Paliw. W wyniku przeprowadzonych 
obliczeń stwierdzono, Ŝe emisja zanieczyszczenia powietrza z Inwestycji nie 
powoduje przekroczeń wartości stęŜeń dopuszczalnych, tzn. standardów jakości 
powietrza ustalonych w przepisach poza terenem własności, a więc równieŜ w 
obrębie Ogrodu Botanicznego.  
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Ad. 5.W trakcie eksploatacji planowanej Inwestycji nie wystąpią oddziaływania wpływające 

szkodliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
Ogrodu Botanicznego. Ustawa o ochronie przyrody nie określa minimalnej 
odległości od granic ogrodu botanicznego obiektów budowlanych i urządzeń, które 
mogłyby mieć negatywny wpływ na warunki przyrodnicze ogrodu.  Nie precyzuje teŜ 
rodzaju przedsięwzięć mogących wpływać szkodliwie na warunki przyrodnicze 
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu. W sąsiedztwie ogrodu od kilku 
lat funkcjonuje juŜ obiekt usługowy, który przez ten czas nie wykazał negatywnego 
wpływu na ogród. Ponadto nadmienić trzeba, Ŝe ogród botaniczny otoczony jest z 
pozostałych stron drogami o duŜym natęŜeniu ruchu oraz zabudową mieszkaniową 
o róŜnej kubaturze, a pomiędzy granicami parceli objętej Inwestycją a ogrodzeniem 
Ogrodu Botanicznego występują jeszcze budynki mieszkalne. Ogród Botaniczny nie 
sąsiaduje bezpośrednio z terenem Stacji Paliw. Stacja będzie jednym z wielu 
elementów infrastruktury na tym rejonie Lublina.  
Brak szkodliwego wpływu zaplanowanej do budowy stacji paliw na warunki 

przyrodnicze ogrodu zapewniony zostanie poprzez zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, staranną i poprawną eksploatację urządzeń, 
przeprowadzanie terminowych i fachowych remontów, odpowiednie wyszkolenie załogi 
oraz właściwą organizację pracy i funkcjonowanie stacji.  
 Planowana inwestycja ze względu na usytuowanie, swój charakter i zastosowane 
rozwiązania techniczne nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze Ogrodu 
Botanicznego. Przewiduje się, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie zredukuje powierzchni 
Ogrodu, nie naruszy jego integralności oraz nie wpłynie negatywnie na jego florę i faunę.  
Nie będzie miało równieŜ negatywnego wpływu na atrakcyjność Ogrodu Botanicznego. 
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy róŜnorodności biologicznej Ogrodu 
Botanicznego. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie 
lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi ogród.  Zaplanowane przedsięwzięcie 
nie spowoduje Ŝadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu czynników 
ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w ekosystemach występujących w 
Ogrodzie Botanicznym.  
 W związku z powyŜszym nie przewiduje się oddziaływania planowanej Inwestycji w 
Ŝadnym z analizowanych wariantów na obszary podlegające ochronie na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody. 
 
8.5. Zanieczyszczenie powietrza, emisja hałasu.   
 W ramach opracowania wykonano pełny zakres obliczeń rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla emitowanych substancji na poziomie 
terenu oraz poziomie zabudowy mieszkalnej. W wyniku przeprowadzonych obliczeń 
stwierdzono, Ŝe emisja z Inwestycji nie powoduje przekroczeń wartości stęŜeń 
dopuszczalnych, tzn. standardów jakości powietrza ustalonych ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi, dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń zarówno w wariancie 
opisywanym jak teŜ w analizowanym wariancie alternatywnym. 

Obliczenia w siatce obliczeniowej i w punktach obserwacji wykazały, Ŝe na granicy 
terenów chronionych akustycznie dotrzymane będą wartości dopuszczalne, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) w wysokości 
50dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zarówno dla wariantu proponowanego jak i analizowanego wariantu 
alternatywnego.  
 PoniŜej przedstawiono przyjęte załoŜenia oraz wyniki obliczeń dla 
zaproponowanego wariantu alternatywnego (Wariant I). Wydruki obliczeń komputerowych 
oraz mapy dla wariantu alternatywnego określonego wariantem I stanowią załączniki do 
opracowania. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 4.1, 4.2, 4.3. Mapy akustyczne 5 i 5.1. 
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Zanieczyszczenie powietrza  
 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 kaŜdy) oraz 
podziemnego zbiornika LPG. Do dystrybucji paliw przewidziano montaŜ 2 
dystrybutorów paliw (3 – produktowe, 6 – cio węŜowe) 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 uŜytkowa 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 cięŜarowych przyjeŜdŜających 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)  

• 2 samochodów cięŜarowych/dobę  
Ponadto przyjęto dodatkowy ruch w ilości: 

• 45 samochodów osobowych/ dobę korzystających wyłącznie z myjni 
• 5  samochodów dostawczych / dobę korzystających wyłącznie z myjni 

Do obliczeń przyjęto równieŜ ruch pojazdów osobowych oraz dostawczych w obrębie 
parkingu Lidla oraz dostawę towaru zapewnioną przez wjazd jednego pojazdu 
cięŜarowego na dobę. Obiekt handlowy funkcjonuje w godzinach 8 -21 (poniedziałek – 
sobota) i 9 -19 (niedziela).  
 Z wykonanych obliczeń wynika, Ŝe najwyŜsze ze stęŜeń maksymalnych 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wynoszą: 
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   ------------------------------------------------ ------------------ 
     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 
   ------------------------------------------------ ------------------ 
       pył zaw.PM2,5                  17,80110         -        -     
    16 benzen         71-43-2       1993,21692      3,00000  pełny    
    70 ditl. azotu    10102-44-0    1410,88403     20,00000  pełny    
    72 ditl. siarki   7446-09-5       49,73235     35,00000  pełny    
   112 alkohol metyl  67-56-1       6011,23779    1 00,00000  pełny    
   116 alk.izobutyl.  78-83-1      19892,65430     30,00000  pełny    
   137 pył zaw. PM10                  17,80110     28,00000  skrócony 
   150 tlenek w ęgla   630-08-0      8946,63770   3000,00000  pełny    
   164 w.alif.do C12               38665,76953    3 00,00000  pełny    
   165 w ęglow.aroma                70295,33594    100,00000  pełny    
    
 Zakres skrócony oznacza, Ŝe substancja nie powoduje przekrocze ń  
 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% war to ści odniesienia 
 dla 1(jednej) godziny 
    
  - nie okre ślono zakresu ze wzgl ędu na brak D1  
 
Zestawienie wielkości otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych dla wariantu alternatywnego z myjnią samochodową wynoszą : 

Zanieczyszczenie  

Percentyl 
stęŜenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 1 
godziny [µg/m3] 

D1          
[µg/m3] 

StęŜenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku [µg/m3] 

Da – R    
[µg/m3] 

Benzen 18,25336 30 0,04129 3,5 

Dwutlenek azotu 25,50667 200 1,98038 17,8 

Dwutlenek siarki 1,87418 350 0,12580 18,0 

Alkohol metylowy 28,00751 1000 0,11629 117,0 

Alkohol izobutylowy 93,35838 300 0,38510 23,4 

Pył zawieszony 
PM10 

0,17727 280 0,01883 9,0 

Pył PM2,5 0,17727 - 0,01883 2,0 

Tlenek węgla 30,81819 30000 5,88956 - 

Węgl. alifatyczne 372,66647 3000 0,87170 900,0 

Węgl. aromatyczne 646,69489 1000 1,37894 38,7 
   

 Z wykonanych obliczeń wynika, Ŝe w kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
granicami własności , spełniony jest warunek: 
Smm ≤ D1 
 
 Z wykonanych obliczeń wynika równieŜ, Ŝe w kaŜdym punkcie na powierzchni 
terenu, poza granicami własności, spełniony jest równieŜ warunek: 
Sa ≤  Da – R 
 
 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie stacji paliw w wariancie alternatywnym dla 
proponowanego wykazały, Ŝe analizowany obiekt spełniać będzie normy obowiązujące w 
zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania 
standardów jakości powietrza, czyli poziomów odniesienia substancji, określonych w 



 
 

39

 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031) oraz wartości odniesienia dla 
substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 
 
Emisja hałasu 
 Przedmiotem analizy akustycznej była budowa stacji paliw płynnych wraz z myjnią 
samochodową.  
 W związku z tym, Ŝe granica terenów chronionych akustycznie znajduje się w 
odległości kilku metrów w kierunku południowym od terenu planowanej inwestycji oraz 
biorąc pod uwagę, iŜ lokalizacja stacji paliw znajdować się będzie w bezpośrednim 
sąsiedztwie parkingów funkcjonującego obiektu handlowego LIDL (w tym wspólny 
wjazd/wyjazd) przeanalizowano oddziaływania skumulowane przy następujących 
załoŜeniach:  

• Od strony zachodniej znajduje się istniejący parking na potrzeby obiektu 
handlowego LIDL. Na podstawie obserwacji związanej z ruchem pojazdów w 
obrębie obiektu handlowego stwierdza się, Ŝe ruch dobowy kształtuje się na 
poziomie 500 pojazdów samochodowych w tym 10 samochodów dostawczych. 
Dostawa towaru 1 TIR/dobę. Obiekt LIDL nie pracuje w porze nocy. W porze nocy 
uwzględniono funkcjonowanie klimatyzatora i skraplacza.  

ZałoŜenia do obliczeń i obliczenia wykonano dla skumulowanego oddziaływania 
istniejącego obiektu LIDL z parkingiem i projektowanej stacji paliw wraz z myjnią 
bezdotykową i infrastrukturą zarówno dla pory dnia i pory nocy.  
Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 3 rodzaje źródeł hałasu mających wpływ na 
wielkość emisji hałasu do środowiska. Są to źródła ruchome i stacjonarne oraz "źródło 
budynek". Zakłada się funkcjonowanie stacji paliw wraz infrastrukturą całodobowo. 
ZałoŜenia do obliczeń i obliczenia wykonano dla pory dnia i pory nocy.  
 Ruchomymi źródłami hałasu są pojazdy osobowe, dostawcze i cięŜarowe (w tym 
dostawa paliw) przejeŜdŜające po terenie inwestycji i korzystające z usług stacji paliw 
płynnych, LPG i myjni. Zakłada się funkcjonowanie stacji paliw całodobowo.  
Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora przyjęto następujący dobowy ruch 
pojazdów na terenie inwestycji:  

• samochody osobowe  – 190 poj./dobę na stacji paliw (w tym 50 samochodów 
korzystających równieŜ z myjni samochodowej) oraz 45 samochodów 
korzystających wyłączne z myjni. Łącznie 235 samochodów osobowych.  

• samochody dostawcze  – 10 poj./dobę (w tym 5 samochodów korzystających 
równieŜ z myjni samochodowej) oraz 5 samochodów korzystających wyłączne z 
myjni. Łącznie 15 samochodów osobowych.  

• samochody cięŜarowe – 2 poj./dobę  
Obiekt LIDL  

• samochody osobowe  – 490 poj./dobę   
• samochody dostawcze  – 10 poj./dobę  

Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, Ŝe na 
teren stacji paliw w porze dnia w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin kolejno po 
sobie następujących przyjedzie 80% wszystkich samochodów tj.  

• samochody osobowe - 188 pojazdów  
• samochody dostawcze - 12 pojazdów  
• samochody cięŜarowe - 2 pojazdy 

Do obliczeń przyjęto, iŜ na teren inwestycji w porze nocy przyjedzie 10% wszystkich 
samochodów tj. 24 pojazdów osobowych i 2 samochodów dostawczych, z czego w ciągu 1 
najbardziej niekorzystnej godzinie pory nocy: 7 pojazdów w tym 1 dostawczy. 
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W obliczeniach przyjęto mycie 80 pojazdów samochodowych w ciągu 8 najbardziej 
niekorzystnych godzin pory dnia i 2 pojazdów w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godzinie 
nocy.  

Do obliczeń załoŜono średnią prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h. 
co dla średniej długości przejazdu (dla wszystkich pojazdów) po terenie inwestycji 
wynoszącego 80 m daje czas przejazdu 19,2 sek.  
 
Obiekt LIDL  
Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, Ŝe na 
teren LIDLa w porze dnia w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin kolejno po sobie 
następujących przyjedzie 80% wszystkich samochodów tj.  

• samochody osobowe - 392 pojazdów  
• samochody dostawcze - 8 pojazdów  
• samochody cięŜarowe - 1 pojazdy 

W porze nocy nie odbywa się ruch pojazdów samochodowych związanych z obsługą 
LIDLa.  

Do obliczeń załoŜono średnią prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h. 
co dla średniej długości przejazdu (dla wszystkich pojazdów) po terenie inwestycji 
wynoszącego 80÷140 m daje czas przejazdu 19,2÷33,6 sek.  
 
Stacjonarne źródła hałasu to: dystrybutory paliw, stanowiska zrzutu i przeładunku paliwa, 
klimatyzator na ścianie bocznej budynku stacyjnego.  

• pompa stacyjna, zrzut paliw – 68 dB(A)  
• dystrybutory paliw – 68 dB(A)  
• klimatyzator na ścianie bocznej budynku stacyjnego – 55 dB(A)  

 
Obiekt LIDL  

• klimatyzator – 64 dB(A) i 43 dB (tryb nocny)  
• agregat skraplający – 71 dB(A)  

Obiekty myjni bezdotykowej typu „źródło budynek” - współczynniki odbicia :  
• dla ścian pełnych współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  
• dla ściany „pustej” (brak przegrody) współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 0,1 

(najmniejszy moŜliwy do wprowadzenia do programu współczynnik)   
• dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  

 
Obiekty ekranujące - współczynniki odbicia: 
budynek stacji paliw:  

• dla ścian 1, 3 i 4 współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0 
• dla ściany 2, współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 0,4  
• dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  

dla pozostałych obiektów w otoczeniu Inwestycji.  
• dla ścian pełnych współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0 
• dla ścian z oknami, bramami i drzwiami współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 

0,8 
• dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  
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Wyniki obliczeń dla zastępczych punktowych źródeł dźwięku.   
 Sumarycznych  

równowaŜny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone równowaŜne poziomy 
dźwięku A 

 Pora 
dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora 
dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła na 
mapie 

akustycznej  
Dystrybutor paliw  62,0 56,2 1 62,0 56,2 1 
Dystrybutor paliw i LPG  63,2 58,0 1 63,2 58,0 2 
Klimatyzator na ścianie bocznej 
budynku stacyjnego  

55,0 55,0 1 55,0 55,0 3 

Wjazd wszystkich pojazdów na 
teren inwestycji (w tym 
samochodów do LIDLa – tylko w 
porze dnia) 

82,0 71,7 1 82,0 71,7 4 

Pojazdy samochodowe drogach 
wewnętrznych stacji paliw i myjni 

77,2 71,7 2 74,2 68,7 5÷6 

Pojazdy samochodowe przy 
stanowiskach tankowania  

73,0 67,2 3 68,2 62,4 7÷9 

Samochody wyjeŜdŜające ze 
stacji paliw  

73,0 67,2 1 73,0 67,2 10 

Samochody osobowe, dostawcze, 
i cięŜarowe na drodze 
wewnętrznej (w tym samochody 
LIDLa)  

78,2 68,7 1 78,2 68,7 11 

Samochody osobowe i dostawcze, 
na drodze wewnętrznej (w tym 
samochody LIDLa) 

78,1 68,7 1 78,1 68,7 12 

Cysterny, zrzut paliwa do 
zbiornika ON i benzyn oraz LPG 

55,0 - 1 55,0 -  13 

Samochody na drogach 
wewnętrznych LIDLa  

82,9 - 5 75,9 - 14÷18 

Samochody na parkingach   80,4 - 7 72,0 - 19÷25 

Samochód cięŜarowy w strefie 
dostaw LIDLa 

69,0 - 1 69,0 - 26 

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji   64,0 43,0 
(tryb nocny) 

1 64,0 43,0 
(tryb 

nocny) 

27 

Agregat skraplający  71,0 71,0 1 71,0 71,0 28 
 

 W związku z tym, Ŝe granica terenów chronionych akustycznie znajduje się w 
odległości kilku metrów w kierunku południowym od terenu planowanej inwestycji oraz 
biorąc pod uwagę, iŜ lokalizacja stacji paliw znajdować się będzie w bezpośrednim 
sąsiedztwie parkingów funkcjonującego obiektu handlowego LIDL (wspólny wjazd/wyjazd) 
przeanalizowano oddziaływania skumulowane. ZałoŜenia do obliczeń i obliczenia 
wykonano dla skumulowanego oddziaływania istniejącego obiektu LIDL z parkingiem i 
projektowanej stacji paliw wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą zarówno dla pory 
dnia i pory nocy.  

W obliczeniach uwzględniono potrzebę wykonania ekranu akustycznego od strony 
południowej planowanej inwestycji o długości ok. 85 metrów i wysokości 3,0 metry.  

Z przeprowadzonej analizy akustycznej (uwzględniając oddziaływania 
skumulowane) na podstawie przyjętych załoŜeń i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe 
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
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akustycznej zarówno w porze dnia jak i porze nocy znajdujących się od strony południowej 
terenu planowanej inwestycji.  

Punkty obserwacji na granicy terenu chronionego akustycznie (zabudowa 
jednorodzinna) zostały usytuowane za drogą dojazdową (co wynika z ewidencji gruntów).  

Obliczenia w siatce obliczeniowej i w punktach obserwacji wykazały, Ŝe na granicy 
terenów chronionych akustycznie dotrzymane będą wartości dopuszczalne, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  2014 r., poz. 112) w wysokości 
50dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

Wyniki w punktach obserwacji na wysokości 1,5  i 4,0 metra przedstawiono poniŜej:   
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyn ików – pora dnia (wariant 
I) 
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  132,5   45,8    1,5   45,3 
      2  132,5   45,8    4,0   48,9 
      3  111,6   44,2    1,5   37,7 
      4  111,6   44,2    4,0   41,6 
      5   86,9   42,7    1,5   45,7 
      6   86,9   42,7    4,0   49,1 
      7   62,7   40,9    1,5   42,6 
      8   62,7   40,9    4,0   46,6 
                                    

Koniec oblicze ń                              

 
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyn ików – pora nocy (wariant 
I) 
 
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  132,5   45,8    1,5   37,4 
      2  132,5   45,8    4,0   39,5 
      3  111,6   44,2    1,5   32,1 
      4  111,6   44,2    4,0   34,4 
      5   86,9   42,7    1,5   37,5 
      6   86,9   42,7    4,0   39,6 
      7   62,7   40,9    1,5   35,9 
      8   62,7   40,9    4,0   38,0 
                                    

Koniec oblicze ń                              

 

Graficzne przedstawienie wyników komputerowych obliczeń przedstawiono na mapach 
akustycznych: wariant I dla pory dnia i pory nocy (zał. nr 5 i 5.1). 

 
   
8.6. Warunki Ŝycia i zdrowia ludzi.  
 Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe  
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej. W celu dotrzymania standardów akustycznych planowane jest wykonanie 
zabezpieczenia (dla wszystkich analizowanych wariantów) w postaci ekranu akustycznego 
o wys. 3 metrów.  
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 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowany 
obiekt spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń.  
 Na podstawie przeprowadzonych analiz moŜna stwierdzić, Ŝe wpływ 
przedsięwzięcia na ludzi będzie niewielki, a jego oddziaływanie nie przekroczy przyjętych 
odpowiednich wartości dopuszczalnych i norm środowiskowych.  
 Przewiduje się zatem, Ŝe warunki Ŝycia i zdrowia ludzi mieszkających w najbliŜszym 
otoczeniu w związku z funkcjonowaniem planowanej Inwestycją nie ulegną istotnym 
zmianom zarówno w przypadku realizacji wariantu proponowanego jak i analizowanego 
wariantu alternatywnego.    
  Dodatkowo okoliczni mieszkańcy będą mieli moŜliwość korzystania z oferty stacji 
paliw oraz infrastruktury towarzyszącej. 
 
8.7. Wystąpienie powa Ŝnej awarii.  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje powaŜną 
awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, poŜar lub eksplozję, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia z 
opóźnieniem. Natomiast pod pojęciem powaŜnej awarii przemysłowej – rozumie się 
powaŜną awarię w zakładzie.  

Na Stacji Paliw – w części dotyczącej zespołu gazu płynnego LPG, zagroŜenie 
środowiska wystąpić jedynie moŜe w trakcie poŜaru stacji i wybuchu mieszanki powietrza 
z propan-butanem. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia nie prognozuje się 
toksycznego skaŜenia otaczającego środowiska (z uwagi na własności propanu i butanu), 
a jedynie skutki mechaniczne i ogniowe poŜaru lub wybuchu i ewentualnie skutki 
pochodne powyŜszego (poparzenia, zranienia w wyniku oddziaływań mechanicznych, 
odtlenienie organizmu, zatrucie tlenkiem węgla, wtórne zatrucie składnikami toksycznymi 
spalin spowodowanych zapaleniem się róŜnych materiałów w promieniu zasięgu 
wystarczającej do tego temperatury spowodowanej poŜarem lub wybuchem). Profilaktyka i 
zapewnienie moŜliwie najlepszego bezpieczeństwa w takich okolicznościach realizowana 
jest przez spełnienie obiektu stacji ściśle określonych warunków, w tym 
przeciwpoŜarowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz w przepisach rozporządzenia w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Stacja Paliw płynnych, z uwagi na rodzaj dystrybuowanych produktów naleŜy do 
obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagroŜenie środowiska. ZagroŜenie to 
moŜe wystąpić podczas : 
− wybuchu mieszaniny par paliwa z powietrzem; 
− poŜaru stacji paliw; 
− rozlewu produktów naftowych. 
Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników naleŜy zapobieganie moŜliwości 
powstawania poŜaru. W przypadku wystąpienia poŜaru naleŜy powiadomić odpowiednie 
słuŜby a w razie konieczności przeprowadzić ewakuację pracowników i klientów. Obiekt 
posiadać będzie dostęp do hydrantu p.poŜ. jak równieŜ w odpowiednią ilość sprzętu 
przeciwpoŜarowego. Sprzęt przeciwpoŜarowy jest umieszczony w dobrze oznakowanych i 
łatwo dostępnych miejscach, dostosowany do rodzaju urządzeń i instalacji znajdujących 
się w obiekcie. Kontrolę i konserwację urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic wykonuje 
uprawniona jednostka zewnętrzna. 
W wyniku awarii lub innego zdarzenia losowego moŜe dojść do wystąpienia szkody w 
środowisku. Poprzez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę 
stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu 
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początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność 
prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska. W kontekście obowiązujących 
przepisów dotyczących wymagań i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych ryzyko wystąpienia szkody w środowisku jest bardzo 
niewielkie i dotyczy głównie środowiska gruntowo – wodnego.   
 W wyniku ewentualnego wystąpienia szkody w środowisku mogą powstać 
następujące odpady niebezpieczne:  
− 13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy 
− 15 02 02* - sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
− 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne.  
 Prace dotyczące ograniczenia migracji zanieczyszczeń (zlokalizowanie granicy 
obszaru zanieczyszczonego, analizy laboratoryjne) a następnie ich likwidacji (rekultywacja 
terenu i działania naprawcze) zostaną zlecone wyspecjalizowanej firmie zajmującej się 
gospodarką tego typu odpadami. Obecnie w celu redukcji skaŜenia stosuje się technologię 
intensywnej bioremediacji, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek 
węgla i biomasa uŜyźniająca grunt. Istotne jest, Ŝe wykonywane prace nie wymagają 
wyłączenia z normalnego funkcjonowania oczyszczanych terenów. Odpad 
(zanieczyszczona ziemia) przeznaczony do odzysku deponowany jest na kwaterze 
wyposaŜonej w geomembranę zabezpieczającą przed przesiąkaniem ewentualnych 
odcieków do środowiska gruntowo – wodnego. W celu oczyszczenia wody gruntowej z 
ropopochodnych najczęściej stosuje się automatyczne systemy pompowania produktu 
zwane aktywnymi skimerami, które umoŜliwiają selektywne zczerpywanie wolnego oleju.  
 
8.8. Określenie mo Ŝliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie Ustawą z dnia 3 
października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst 
jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej odległość 
od granicy państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

 
 

9. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawc ę wariantu wraz, 
ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko  

 
9.1.  Oddziaływanie na ludzi, ro śliny, zwierz ęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 

wodę i powietrze.  

 
9.1.1. Oddziaływanie na ludzi  
Etap realizacji.  

Na etapie prowadzenia prac związanych z budową oddziaływania wiąŜą się głównie 
z zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem. W tym czasie moŜe wystąpić pogorszenie 
warunków akustycznych oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą 
sprzętu cięŜkiego. Oddziaływania te będą jednak miały charakter czasowy (krótkotrwały) i 
zanikną po zakończeniu prac budowlanych.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 
zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• udzielania pierwszej pomocy. 
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W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 
pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

Celem zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy a tym samym zdrowia ludzi, 
uŜywany sprzęt musi być sprawny technicznie, stale prowadzony nadzór budowlany oraz 
bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 
 
Etap eksploatacji.  

Przeprowadzone analizy emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji hałasu 
wykazały, Ŝe Inwestycja po realizacji planowanego ekranu akustycznego nie będzie 
stanowić uciąŜliwości dla sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej. 
   
Etap likwidacji.  

Etap potencjalnej likwidacji Inwestycji zakresem prac i oddziaływań będzie zbliŜony 
do etapu budowy. Oddziaływania wiązać się będą głównie z zanieczyszczeniem powietrza 
oraz hałasem. W tym czasie moŜe wystąpić pogorszenie warunków akustycznych oraz 
emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą sprzętu cięŜkiego.   

 
9.1.2.  Oddziaływanie na ro śliny, zwierz ęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
Etap realizacji.  
 W trakcie realizacji inwestycji  dojdzie do usunięcia pokrywy glebowo – roślinnej w 
miejscach przeznaczonych pod obiekt stacyjny i infrastrukturę techniczną. W związku z 
tym, Ŝe na parceli nie rosną w kolizji z zagospodarowaniem terenu drzewa i krzewy nie 
zachodzi potrzeba ich wycinki.  
  
 
Etap eksploatacji.  

 Po zakończonych pracach inwestycyjnych, na terenie nie kolidującym z 
zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną zostaną urządzone nawierzchnie 
trawiaste.   

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie 
gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrębie 
istniejących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody. Nie wpłynie równieŜ niekorzystnie na integralność oraz 
spójność najbliŜszych obszarów objętych siecią Natura 2000.  
 Planowana inwestycja ze względu na usytuowanie, swój charakter i zastosowane 
rozwiązania techniczne nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze Ogrodu 
Botanicznego. Przewiduje się, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie zredukuje powierzchni 
Ogrodu, nie naruszy jego integralności oraz nie wpłynie negatywnie na jego florę i faunę.  
Nie będzie miało równieŜ negatywnego wpływu na atrakcyjność Ogrodu Botanicznego. 
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy róŜnorodności biologicznej Ogrodu 
Botanicznego. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie 
lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi ogród. Zaplanowane przedsięwzięcie 
nie spowoduje Ŝadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu czynników 
ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w ekosystemach występujących w 
Ogrodzie Botanicznym. 
Etap likwidacji.  
 Potencjalny etap likwidacji nie będzie miał wpływu na istniejące w otoczeniu 
Inwestycji biocenozy. Teren po przeprowadzeniu fizycznej likwidacji Inwestycji powinien 
zastać uporządkowany i zadarniony. 
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9.1.3.   Oddziaływanie na wody  
Etap realizacji.  

Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z moŜliwością zanieczyszczenia wód w wyniku uszkodzenia 
pracującego sprzętu i maszyn.  W celu ograniczenia moŜliwości wystąpienia takiej sytuacji 
naleŜy uŜywać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi 
poszczególnych urządzeń. Na terenie Inwestycji powinna się równieŜ znajdować 
przenośna wanna wychwytowa lub kuweta dostosowana do zebrania wyciekającej 
substancji z uszkodzonej maszyny, do czasu zabezpieczenia awarii.  

 
Etap eksploatacji.  

Warunki, jakie muszą spełniać stacje paliw płynnych określone są w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku 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 (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1853).  

Z rozporządzenia wynika, Ŝe stacje paliw płynnych powinny być wyposaŜone w:  
− instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem 

produktów naftowych do gruntu,   
− urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu przetrzymywanych produktów 

naftowych,  
− urządzenia do sygnalizacji wycieków produktów naftowych do gruntu,   
− urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do 

powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników stacji paliw płynnych, 
− urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do 

powietrza atmosferycznego w procesach wydawania tych produktów do zbiorników 
pojazdów drogowych.  

W celu dostosowania do wymogów zawartych w w/w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
przewiduje się wykonanie lub zainstalowanie odpowiednich urządzeń na stacji paliw, 
zabezpieczających przed przenikaniem paliwa do gruntu i wód gruntowych, tj.:  
• przewiduje się zainstalowanie 2 zbiorników stalowych podziemnych, 

dwupłaszczowych, dwukomorowych zabezpieczonych przed odkształceniem i 
uszkodzeniem. KaŜdy zbiornik będzie miał pojemność 50 m3. Zbiorniki magazynowe 
będą wyposaŜone w przewody odpowietrzające z zaworami oddechowymi, 

• kaŜdy zbiornik wyposaŜony będzie w dwa systemy pomiaru paliwa: 
− ręczny – przy uŜyciu listwy pomiarowej, 
− automatyczny – ciągły, oparty na elektronicznych systemach pomiarowych 

• kaŜdy zbiornik wyposaŜony jest w „suchy” system kontroli szczelności poprzez 
wprowadzenie do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika czujników węglowodorów i 
wody, podłączonych do centralki, która uruchamia alarm w przypadku zaistnienia 
przecieku. 

• KaŜdy zbiornik posiada wbudowane w rurze zlewowej wewnątrz zbiornika 
urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem. Jest to mechaniczny zawór 
bezpośredniego działania uruchamiany pływakiem lub czujnikami działającymi na 
zasadzie mechanizmu Venturiego. 

• KaŜdy zbiornik zabezpieczony jest przed zmieszaniem produktów w zbiorniku.  
• dla podczyszczenia ścieków opadowych zaprojektowano  zastosowanie separatora 

koalescencyjnego, 
•  na stacji zastosowany zostanie system pełnej hermetyzacji procesów napełniania 

zbiorników i tankowania pojazdów – w celu wyeliminowania emisji zanieczyszczeń 
gazowych do powietrza. 

 Przestrzeganie przepisów oraz usytuowanie Stacji Paliw w sposób uwzględniający 
wymogi jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych pozwoli na 
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wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia stanów zagroŜenia. Teren dystrybucji 
paliw (rejon tankowania i studzienki zlewowej) będzie odpowiednio utwardzony (poprzez 
szczelne, zmywalne i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z betonu o podwyŜszonej 
szczelności) i wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne rozlane resztki paliwa w 
trakcie tankowania spływały do urządzeń podczyszczających (separator koalescencyjny z 
osadnikiem). Ewentualnie powstałe zanieczyszczenie powierzchni dróg i placów w wyniku 
rozlewu lub wycieków niewielkich ilości produktów naftowych będą likwidowane przez 
obsługę przy uŜyciu odpowiednich środków chemicznych (np. systemu "SINTAN"). 
 Natomiast ewentualnie powstałe skaŜenie terenu stacji produktami naftowymi (w 
wyniku awarii lub innego zdarzenia losowego) powinno być likwidowane przez 
odpowiednie, wyspecjalizowane słuŜby ratownictwa chemicznego.  
 Stacja paliw będzie posiadać instrukcje przeciwdziałania nadzwyczajnym 
zagroŜeniom środowiska, a takŜe wykaz działań jakie naleŜy podjąć, aby zlikwidować 
skutki awarii. Zastosowane wyŜej wskazane rozwiązania praktycznie wyeliminują 
moŜliwość powstania stanów awaryjnych.  
 Wszystkie zastosowane w projekcie zabezpieczenia środowiska gruntowo – 
wodnego oraz głęboko występujący poziom wód gruntowych i znaczna odległość od 
najbliŜszego cieku powierzchniowego pozwalają przypuszczać Ŝe planowana Inwestycja 
nie będzie negatywnie oddziaływała na wody podziemne i powierzchniowe.  
  
Etap likwidacji.  

Przy prawidłowo prowadzonych pracach demontaŜowych nie przewiduje się wpływu 
na wody na etapie likwidacji Inwestycji. DemontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Oddziaływanie na etapie likwidacji będzie czasowe i ustąpi po 
zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu. 
 
9.1.4.    Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  
Etap realizacji.  
Zanieczyszczenie powietrza na etapie budowy spowodowane będzie:  
• pracą środków transportu i cięŜkiego sprzętu budowlano-montaŜowego o napędzie 

spalinowym (emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, węglowodorów, tlenku węgla i 
pyłów), 

• pyleniem wtórnym, związanym z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz dodatkowym 
ruchem transportowym. 

Wielość emisji ze spalania oleju napędowego w silniku pracującej maszyny roboczej jest 
następująca: 
 

Wskaźniki emisji z silników wysokopręŜnych (Diesla) w maszynach budowlanych według 
EMEP/CORINAIR: 

Substancja Wskaźnik emisji w g/kgON – maszyny budowlane 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 

Dwutlenek azotu 6,8 

Pył PM (w całości przyjęto jako PM10) 2,3 

Tlenek węgla 15,8 

NMVOC 7,08 

Benzen (przyjęto jako 0,07% NMVOC wg 
EMEP/CORINAIR) 

0,005 

 
  



 
 

48

 
Wartości wskaźników emisji dla cięŜkich maszyn budowlanych przyjęto wg 
„EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 16/2007”. 
Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile 
Sources & Machinery”, tabela 8-1: „Bulk emission factors for Other Mobile Sources and 
Machinery”, part 1: Diesel engines”. 
 Wskaźniki emisji tlenków azotu podawane są łącznie dla NO i NO2. Emisję NO2 
przyjęto zgodnie z tabelą 9-2: „Mass fraction of NO2 i NOX emissions”. Udział NO2 w 
ogólnej masie tlenków azotu dla pojazdów cięŜkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO 
IV).  
ZuŜycie paliwa przy średnim obciąŜeniu przyjęto na poziomie 20 l/h = 16,8 kg/h. 
 
Wielkość emisji zestawiono w poniŜszej tabeli: 

Substancja Emisja w kg/h – dla 1 
maszyny  

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 x 16,8 x 10-3 = 0,820 

Dwutlenek azotu 6,8 x 16,8 x 10-3 =0,114 

Pył PM (w całości przyjęto jako 
PM10) 

2,3 x 16,8 x 10-3 =0,039 

Tlenek węgla 15,8 x 16,8 x 10-3 =0,265 

NMVOC 7,08 x 16,8 x 10-3 =0,119 

Benzen (przyjęto jako 0,07% 
NMVOC wg EMEP/CORINAIR) 

0,005 x 16,8 x 10-3 =0,000084 

  
 Zanieczyszczeniem najbardziej uciąŜliwym, na etapie budowy, ze względu na 
wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie 
budowy uciąŜliwą jest równieŜ niezorganizowana emisja pyłu związana z pracami 
ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowoŜących 
róŜnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie 
uciąŜliwości naleŜy: 

• osłaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.  
• w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.  
• utrzymywać jak najwyŜszą sprawność uŜywanego sprzętu i maszyn. 

Przy wymienionych powyŜej operacjach emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter 
emisji niezorganizowanej o lokalnym zasięgu, na niskim poziomie i ograniczonym czasie. 
Z tych względów nie prowadzono szczegółowych analiz w tym zakresie. W niniejszym 
opracowaniu przeanalizowano jedynie wpływ stacji paliw na stan czystości powietrza na 
etapie eksploatacji.  
 

Etap eksploatacji.  
9.1.4.1  Stan zanieczyszczenia powietrza  

W zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 
87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, 
oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości 
odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości odniesienia dla 
zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie inwestycji wynoszą: 
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Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

Wartości odniesienia w µµµµg/m 3 
uśrednione dla okresu  

1 godziny roku 
kalendarzowego  

benzen 
ditlenek azotu 
ditlenek siarki 
metanol 
2-metylopropan-1-ol (alkohol 
izobutylowy) 
pył zawieszony PM10 
pył zawieszony PM2,5 
tlenek węgla 
toluen 
węglowodory alifatyczne 
węglowodory aromatyczne 

71-43-2 
10102-44-0 
7446-09-5 

67-56-1 
78-83-1 

 
- 
- 

630-08-0 
108-88-3 

- 
- 

30 
200 
350 
1000 
300 

 
280 

- 
30000 

100 
3000 
1000 

5 
40 
20 
130 
26 
 

40 
25 
- 

10 
1000 
43 

 
Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie planowanej 

inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87)  tło uwzględniono na podstawie pisma WIOŚ z dnia 8 kwietnia 2016 r., znak: 
WMŚ.7016.1.61.2016, w którym podano, Ŝe wartości średnioroczne stęŜeń 
zanieczyszczeń dla m. Lublin (rejon ul. Willowej) wynoszą: 

• benzen – 1,6 µg/m3, 
• dwutlenek azotu – 22,0µg/m3, 
• pył zawieszony PM10 – 29,3 µg/m3 
• pył zawieszony PM2,5 – 21,7 µg/m3. 

 
 Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia 
uśrednionej dla roku. 

W odległości mniejszej niŜ 30Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary 
ochrony uzdrowiskowej. 

 
9.1.4 2 Współczynnik szorstko ści  

 W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo.  
 Analizie poddano obszar połoŜony w promieniu równym 50 – cio krotnej wysokości 
najwyŜszego emitora. Analizę wykonano metodą szacowania pokrycia terenu oraz 
jednostkowych współczynników szorstkości dla danego typu terenu. Rodzaje pokrycia 
terenu wokół emitora przedstawia tabela: 
 
L.p.  Rodzaj terenu  Procentowy udział 

terenu 
Współczynnik 

szorstko ści podło Ŝa 
1. Miasto od 100 do 500 tys. 

mieszkańców– zabudowa średnia 80 2,0 
2. Sady, zarośla, zagajniki 20 0,4 

 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax 
według wzoru: 

zo = 
oc

c
c zF

F
×∑

1
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Na podstawie analizy omawianego obiektu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax przyjęto 
wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo = 1,68  

 
9.1.4.3 Warunki meteorologiczne  

 W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w 
Lublinie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5˚C. W ciągu roku 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,5˚C) a najchłodniejszym luty (-3,5˚C). Amplituda 
temperatury powietrza wynosi 22,0˚C.  
 Na omawianym terenie dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Dość 
często występują teŜ wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z 
północy. Dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (ponad 75 % wszystkich wiatrów). RóŜe 
roczną dla Lublina przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 1.  Roczna róŜa wiatrów dla Lublina 

 
9.1.4.4  Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszcze ń powietrza  

 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw. Źródłami 
zanieczyszczenia powietrza na terenie planowanej inwestycji będą: 
• stacja paliw - proces przeładunku i dystrybucji paliw. Na stacji planuje się realizację 

dwóch zbiorników  paliw (dwukomorowe o pojemności 50 m3 kaŜdy) oraz podziemnego 
zbiornika LPG. Do dystrybucji paliw przewidziano montaŜ 2 dystrybutorów paliw (3 – 
produktowe, 6 – cio węŜowe) oraz 1 dystrybutor LPG.     

• ogrzewanie obiektu stacyjnego – Inwestor przewiduje ogrzewanie elektryczne całości 
powierzchni budynku. Alternatywnie planuje się ogrzewanie części socjalno – 
magazynowej nie elektrycznie ale gazowo z zastosowaniem własnego kotła o mocy10 
kW. W opracowaniu przyjęto bardziej niekorzystny wariant ogrzewania - część socjalno 
– magazynowa ogrzewana będzie przez kocioł o mocy 10 kW opalany gazem 
ziemnym, sala sprzedaŜy ogrzewana będzie elektrycznie. W przypadku wyboru 
ogrzewania elektrycznego nie będzie ono stanowiło źródła emisji do powietrza.  

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

 
Przewiduje się następujące obroty paliw: 
• Benzyna bezołowiowa Pb 95                  1022,0 m3/ rok 
• ON                                           1277,5 m3/rok 
• LPG                                             255,0 m3/rok 
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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.   

 
9.1.4.5  Obliczenie wielko ści emisji zanieczyszcze ń emitowanych do powietrza 
 atmosferycznego  

Proces przeładunku paliw na projektowanej stacji paliw: 
 Przy ocenie emisji par paliw moŜna posłuŜyć się wskaźnikami emisji 
opublikowanymi w literaturze. Wskaźniki te róŜnią się między sobą wartościami w duŜym 
stopniu. W przypadku benzyn zakłada się następujące wskaźniki emisji par: 

− wg EPA – 940 g/Mg benzyny (zakładając dwustopniową hermetyzację), 
− wg. API (American Petroleum Institute, (t = 8oC) 550 g/ Mg benzyny = 410 g/m3, 
− wg. Rutkowskiego  - 780 g/Mg benzyny = 585 g/m3, 
− wg metody Reida (10oC) - 1100 g/Mg benzyny = 825 g/m3, 
− wg CORINAIR’90 – 2000 g/Mg benzyny, = 1500 g/m3. 

Do obliczeń emisji par benzyn w niniejszym opracowaniu przyjęto najbardziej niekorzystny 
wskaźnik maksymalny z wyŜej wymienionych uwzględniający maksymalną emisję 
mieszaniny węglowodorów z operacji związanej z napełnianiem zbiorników 
magazynowych oraz baków samochodów benzyną bez systemów hermetyzacji (wskaźnik 
z CORINAIR’90). 
 Z uwagi na niewielką pręŜność par oleju napędowego, która jest ok. 600 razy niŜsza 
od pręŜności par benzyn często w  obliczeniach pomija się emisję par zarówno z 
napełniania olejem napędowym zbiorników magazynowych jak i baków samochodowych.
 JednakŜe na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono obliczenia 
wielkości tej emisji.  
 Paliwo dowoŜone będzie autocysternami o pojemnościach V=20m3. 
Rozładowywana będzie najwyŜej 1 cysterna w tym samym czasie. Do rozładunku cysterny 
samochodowej zastosowany zostanie zespół pompowy o wydajności pompy 400dm3/min. 
Zaprojektowano 2 dystrybutory wielopaliwowe do dystrybucji paliw płynnych - wydajność 
dystrybutora 40 dm3/min, czyli 2,4 m3/h.  

 

Wielkość emisji obliczono ze wzoru: 

E = V x ρρρρ x W x (1-ηηηη) x 10-6  [kg/h]  

gdzie: 
 V  - objętość przeładowywanego paliwa [m3/h], 
ρ - gęstość paliwa kg/m3, 
W        - jednostkowe stęŜenie w mieszaninie parowo-gazowej w zbiorniku paliwowym wg  
 wg CORINAIR’90 g/Mg 
η - sprawność hermetyzacji. 
 
Gęstość paliwa przyjęto w wysokości: 
− 0,76 g/ml- dla benzyny, 
− 0,84 g/ml- dla oleju napędowego. 
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• Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napełniania  komór 

zbiornika magazynowego benzyną 
Roczna emisja wynosi: 
 E =1022 x 760 x 2000 x (1-0,98) x 10-6 =31,07 kg/rok 
Godzinowa emisja wynosi: 
 E =  0,73 kg/h 
• Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napełniania  komór 

zbiornika magazynowego olejem napędowym 
Roczna emisja wynosi: 
 E = 1277,5 x 840 x 1 x 10-6  = 1,07 kg/rok 
Godzinowa emisja wynosi: 
 E = 0,02 kg/h 
• Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napełniania baków 

samochodowych benzyną. 
Roczna emisja wynosi: 
 E = 1022 x 760 x 2000 x (1-0,95) x 10-6 = 77,67 kg/rok 
Godzinowa emisja wynosi: 
 E =0,18 kg/h 
• Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napełniania baków 

samochodów  olejem napędowym 
Roczna emisja wynosi: 
 E = 1277,5 x 840 x 1 x 10-6  = 1,07 kg/rok 
Godzinowa emisja mieszaniny węglowodorów wynosi: 
 E = 0,002 kg/h 
 Z uwagi na zmienny skład paliw (w zaleŜności od producenta), celem określenia 
ilości emisji posiłkowano się Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).   
 
W poniŜszej tabeli zestawiono obliczone wielkości emisji maksymalnej godzinowej: 

Źródło emisji Rodzaj zanieczyszczenia Wielko ść emisji 
[kg/h] 

Czas pracy   
[h/rok]  

Odpowietrzenie  komór 
zbiornika magazynowego  

z benzyną 
E1 

mieszanina par paliw* 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
benzen  
metanol 

alkohol izobutylowy 
 

0,73 
0,131 
0,255 
0,0073 
0,0219 
0,0730 

 

42,6 

Odpowietrzenie komór 
zbiornika magazynowego  

z ON 
E2 

mieszanina par paliw** 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
 

0,02 
0,019 
0,002 

 

53,2 

Dystrybutor benzyn  
E3 

mieszanina par paliw 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
benzen  
metanol 

alkohol izobutylowy 
 

0,18 
0,033 
0,064 
0,0018 
0,0055 
0,0182 

 

426 

Dystrybutor ON 
E4 

mieszanina par paliw 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
 

0,002 
0,0019 
0,0002 

 

532 

*Wg w/w rozporządzenia skład benzyn (w odniesieniu do substancji normowanych w 
powietrzu), stanowią przede wszystkim mieszaniny węglowodorów alifatycznych, 
węglowodorów aromatycznych i alkoholi. Maksymalna zawartość w paliwie wynosi:  
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− dla benzenu – 1% 
− węglowodory aromatyczne – 35% 
− węglowodory alifatyczne – 18% 
− metanol – 3%  
− 2-Metylopropan – 1 –ol (alkohol izobutylowy) – 10% 

**W skład oleju napędowego wchodzą głównie węglowodory alifatyczne, a maksymalna 
zawartość węglowodorów aromatycznych moŜe wynosić do 8%. 

  
Proces przeładunku i dystrybucji gazu propan-butan 

 W ramach inwestycji eksploatowana będzie równieŜ stacja gazu propan – butan ze 
zbiornikiem podziemnym o pojemności 20m3. Gaz płynny jest skroploną mieszaniną 
głównie 2 nasyconych węglowodorów alifatycznych: propanu C3H6 i butanu C4H10. 
Gęstości głównych składników mieszaniny są następujące: 

• gęstość gazu płynnego propanu przy T=15oC wynosi 0,51 kg/l 
• gęstość gazu płynnego butanu przy T=15oC wynosi 0,58 kg/l 

Przy tankowaniu pojazdu samochodowego jednorazowo wydziela się ok. 1,5 g ciekłej 
mieszaniny gazowej. Przy tankowaniu autocysterną po odłączeniu węŜa od złącza 
zbiornika po dostawie gazu jednorazowa ilość mieszaniny emitowana do atmosfery wynosi 
ok. 50 g gazu płynnego. Emisja następuje w sposób niezorganizowany, na wysokości 0,50 
– 1,0m. 

Ustalenie stęŜeń zanieczyszczeń powstających w wyniku emisji gazu płynnego do 
powietrza oraz zasięgu oddziaływania jest trudne do oszacowania, poniewaŜ brak jest 
modeli obliczeniowych dla określenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z niskich 
źródeł emisji w przypadku wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń gazowych o 
gęstości większej od powietrza. Z uwagi na fakt, Ŝe propan i butan są gazami cięŜszymi od 
powietrza po przedostaniu się na zewnątrz instalacji zalegają przy powierzchni ziemi. Nie 
są gazami toksycznymi. Stacja na gaz płynny propan – butan nie ma istotnego wpływu na 
stan czystości powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji. 
 
Spalanie paliwa w celach grzewczych  (E5): 

Na potrzeby  ogrzania części socjalno – magazynowej budynku stacyjnego zostanie 
wykorzystany kocioł o mocy 10 kW  na gaz (wysokość komina 4,4m, wymiary 60/100 mm). 
Na potrzeby obliczeń przyjęto pracę kotła  1820 godzin w ciągu roku.   
Gaz ziemny charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• wartość opałowa Wd – 39 500 kJ/m3 
• zawartość siarki – do 48 mg/m3 
• gęstość gazu - 0,745 kg/Nm3. 

Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie spalania gazu ziemnego 
ustalono na podstawie „Wskaźników emisji substancji zanieczyszczających 
wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Seria 1/96, - według pisma 
MOŚZNiL z dnia 30 kwietnia 1996 roku znak: Pzoa/1159/96. 
 PoniŜej przedstawiono obliczenia emisji zanieczyszczeń z gazu w związku z 
eksploatacją kotła 10 kW. 
Emisja z kotła gazowego 10 kW 
Maksymalną ilość zuŜywanego paliwa  obliczono z wzoru:  

  Q 
Bmax = ---------       [m3/h] 

Wd * h 
  
gdzie:  Q   - moc kotła [ kJ/h ]  
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           Wd  - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ]  
            h  - przyjęta sprawność cieplna kotła – 90 %   
               
Maksymalna ilość zuŜywanego paliwa   
                    36000 
     Bmax = -------------------  =  1,01 m3/h  
                   39500  *  0,9  
 
Emisję pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla obliczono według 
następującej zaleŜności: 

E = B x w [kg]  
gdzie: 
B - ilość spalanego paliwa [106m3], 
w – wskaźnik unosu pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla [kg/106m3] 

  
Emisja pyłu:  
Ep  = 0,000001 * 15 = 0,00002 kg/h  
  
Emisja dwutlenku siarki:  
ESO2 = 0,000001  * 2 * 48 = 0,0001 kg/h  
  
Emisja tlenków azotu:  
ENO2 =0,000001  * 1280 = 0,00129 kg/h  
  
Emisja tlenku węgla:  
ECO = 0,000001 * 360 = 0,00036 kg/h  
 
Obliczoną emisję godzinową dla emitora E5 przedstawiono poniŜej: 

Zanieczyszczenie Ilość spalanego 
paliwa [m 3/h] 

Wskaźnik emisji    
[kg/10 6m3] 

Emisja                  
[kg/h]  

Pył 

1,01 

15 0,00002 

Dwutlenek siarki 2xs 0,00010 

Dwutlenek azotu 1280 0,00129 

Tlenek węgla 360 0,00036 

 
Teoretyczna objętość spalin powstałych przy spaleniu 1 kg gazu ziemnego wynosi: 

Vsp = 0,446 + 1,09 x Wrz/1000 + (λ - 1) x (1,09xWrz/1000 – 0,28) Nm3/Nm3 
gdzie: 
Wrz – wartość opałowa gazu ziemnego 

λ = 1,1 współczynnik nadmiaru powietrza dla gazu ziemnego 
Vsp = 10,8 Nm3/m3 gazu ziemnego 
Vsp = 10,8 Nm3/m3 gazu ziemnego 
Ilość spalin: 
Vsp = Vsp x B = 10,90 m3/h 
Ilość spalin gorących: 
Vsg = Vsp x T/273 
Gdzie: 
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T- temperatura spalin na wylocie z emitora 447,75 K 
Vsg = 17,89 m3/h 
Prędkość spalin na wylocie z emitora: 
v = 0,63 m/s 
Proces spalania paliw przez pojazdy poruszające się po terenie stacji:  
Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 
Ei = Ri x Li x ei 
gdzie: 
Ei – emisja z odcinka i 
Ri – ruch pojazdów na godzinę na odcinku i 
Li – rzeczywista długość odcinka i reprezentowanego przez emitor i 
ei – współczynnik emisji substancji na jeden km dla średniej prędkości  
 
 Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 
oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa grudzień 2014r. Przyjęto 
prędkość ruchu na poziomie 20 km/h.  

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

• 190 samochodów osobowych / dobę  
• 10 samochodów dostawczych/ dobę  
• 2 samochodów cięŜarowych/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 cięŜarowy 

Obiekt handlowy funkcjonuje w godzinach 8 -21 (poniedziałek – sobota) i 9 -19 (niedziela).  
Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla liniowego źródła wykonano tak jak 

dla zespołu emitorów, po uprzednim umownym zastąpieniu źródła liniowego zespołem 
emitorów wg metody II pkt. 7.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 
2010 r., Nr 16, poz. 87) dzieląc źródło liniowe na odcinki o długości 10 m.  
 W obliczeniach przyjęto, Ŝe maksymalny ruch godzinowy stanowi 10% ruchu 
dobowego dla samochodów osobowych, dostawczych i cięŜarowych np. przy dobowym 
ruchu 190 pojazdów osobowych to ruch godzinowy stanowi (190 x 0,1) 19 poj./h. 

Ustalona na podstawie ww. danych, załoŜeń i zaleŜności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla odcinków 10-metrowych  wynosi: 

• dla emitora E6 (wjazd/wyjazd wszystkich przyjętych pojazdów) 
Samochody osobowe  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000910452 0,0000975868 0,0000357966 0,0000089488 0,0000023444 0,0000044559 0,0000023046 

Lekkie samochody dostawcze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000083670 0,0000093412 0,0000009377 0,0000002344 0,0000002344 0,0000001561 0,0000000290 

Samochody ci ęŜarowe  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000076442 0,0000240460 0,0000099300 0,0000024825 0,0000007164 0,0000002306 0,0000002306 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0009264632 0,0001309740 0,0000466643 0,0000116657 0,0000032953 0,0000048425 0,0000025641 
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• dla emitorów E7 i E15  (wszystkie pojazdy w obrębie Stacji Paliw) 

Samochody osobowe  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000254391 0,0000272669 0,0000100020 0,0000025004 0,0000006551 0,0000012450 0,0000006439 

Lekkie samochody dostawcze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000041835 0,0000046706 0,0000004689 0,0000001172 0,0000001172 0,0000000780 0,0000000145 

Samochody ci ęŜarowe  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000076442 0,0000240460 0,0000099300 0,0000024825 0,0000007164 0,0000002306 0,0000002306 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0002662187 0,0000559835 0,0000204008 0,0000051001 0,0000014887 0,0000015536 0,0000008890 

 
• dla emitorów E8 - E14  (odcinek dla samochodów osobowych i dostawczych w obrębie 

stacji) 
Samochody osobowe  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000254391 0,0000272669 0,0000100020 0,0000025004 0,0000006551 0,0000012450 0,0000006439 

Lekkie samochody dostawcze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000041835 0,0000046706 0,0000004689 0,0000001172 0,0000001172 0,0000000780 0,0000000145 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0002585745 0,0000319375 0,0000104708 0,0000026176 0,0000007723 0,0000013231 0,0000006584 

 
• dla emitorów E16 – E33  (ruch wszystkich samochodów  w obr ębie parkingu 

LIDL)  
Samochody osobowe  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000656061 0,0000703199 0,0000257946 0,0000064484 0,0000016894 0,0000032109 0,0000016607 

Lekkie samochody dostawcze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000041835 0,0000046706 0,0000004689 0,0000001172 0,0000001172 0,0000000780 0,0000000145 

Samochody ci ęŜarowe  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000076442 0,0000240460 0,0000099300 0,0000024825 0,0000007164 0,0000002306 0,0000002306 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0006678887 0,0000990365 0,0000361934 0,0000090481 0,0000025230 0,0000035195 0,0000019057 

 
• dla emitorów E34 – E35  (samochody dostawcze i ci ęŜarowe w obr ębie  

parkingu LIDL)  
Lekkie samochody dostawcze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000041835 0,0000046706 0,0000004689 0,0000001172 0,0000001172 0,0000000780 0,0000000145 

Samochody ci ęŜarowe  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000076442 0,0000240460 0,0000099300 0,0000024825 0,0000007164 0,0000002306 0,0000002306 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0000118277 0,0000287166 0,0000103989 0,0000025997 0,0000008337 0,0000003086 0,0000002451 
Parametry emitorów: 

• wysokość emitora h= 0,5m, 
• parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 
• temperatura spalin Ts= 443 K. 
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Proces spalania paliw przez pojazdy parkujące na miejscach parkingowych  przy obiekcie 
handlowym  
 Mobilnym źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie 
objętym obliczeniami będzie proces spalania paliw silnikowych przez pojazdy parkujące na 
terenie miejsc parkingowych w ramach obiektu handlowego.  W obrębie działki funkcjonuje 
59 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.  

 Po uprzednim zastąpieniu mobilnych źródeł niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wszystkich pojazdów samochodowych 
parkujących na terenie istniejących miejsc parkingowych zespołem umownych źródeł 
punktowych, przeprowadzono obliczenia emisji zanieczyszczeń występujących w 
spalinach pojazdów samochodowych. 

 
Numer emitora  Liczba miejsc parkingowych  

E36 25 pojazdów osobowych 

E37 26 pojazdów osobowych 

E38 8 pojazdy osobowe 

 
Do obliczeń przyjęto załoŜenie, Ŝe w ciągu jednej najbardziej niekorzystnej godziny 

zostaną wykorzystane wszystkie miejsca parkingowe.  
Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 

oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa grudzień 2014r.  
Ustalona na podstawie ww. danych, załoŜeń i zaleŜności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla zastępczego źródła punktowego wynosi: 

 
• dla emitora E36 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000334725 0,0000358775 0,0000131605 0,0000032900 0,0000008619 0,0000016382 0,0000008473 

 
• dla emitora E37 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000348114 0,0000373126 0,0000136869 0,0000034216 0,0000008964 0,0000017037 0,0000008812 

 
• dla emitora E38 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000107112 0,0000114808 0,0000042114 0,0000010528 0,0000002758 0,0000005242 0,0000002711 

 
Parametry emitorów: 

• wysokość emitora h= 0,5m, 
• parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 
• temperatura spalin Ts= 443 K. 
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9.1.4.6 Metodyka wykonywanych oblicze ń 

Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
U. Nr 16, poz. 87). Obliczenia wykonano przy uŜyciu programu komputerowego 
ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.0, który  uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 
Obliczenia wykonane w sieci obliczeniowej o kroku 10m.  

Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje się w 
przypadku spełnienia warunków: 

∑
e

mmS
≤  0,1 x D1 

 
 Z wykonanych obliczeń wynika, Ŝe najwyŜsze ze stęŜeń maksymalnych 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wynoszą: 
   ------------------------------------------------ ------------------ 
     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 
   ------------------------------------------------ ------------------ 
       pył zaw.PM2,5                  32,99796         -        -     
    16 benzen         71-43-2       2017,00549      3,00000  pełny    
    70 ditl. azotu    10102-44-0    2602,87280     20,00000  pełny    
    72 ditl. siarki   7446-09-5       92,57961     35,00000  pełny    
   112 alkohol metyl  67-56-1       6011,23779    1 00,00000  pełny    
   116 alk.izobutyl.  78-83-1      19892,65430     30,00000  pełny    
   137 pył zaw. PM10                  32,99796     28,00000  pełny    
   150 tlenek w ęgla   630-08-0     17491,61133   3000,00000  pełny    
   164 w.alif.do C12               39101,55078    3 00,00000  pełny    
   165 w ęglow.aroma                70404,32812    100,00000  pełny    
    
 Zakres skrócony oznacza, Ŝe substancja nie powoduje przekrocze ń  
 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% war to ści odniesienia 
 dla 1(jednej) godziny 
    
  - nie okre ślono zakresu ze wzgl ędu na brak D1 
   ------------------------------------------------ ------------------  

Wykonano obliczenia zgodnie z punktem 3.2 ww. rozporządzenia tj. obliczono w sieci 
obliczeniowej rozkład maksymalnych stęŜeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 
godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych i sprawdzono czy w 
kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza terenem własności, został spełniony 
warunek: 

Smm ≤ 0,1 x D1 
Następnie obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stęŜeń substancji w powietrzu 

uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
terenem własności, spełniony jest warunek: 

Sa ≤  Da – R 

Przeanalizowano emisję pyłu z 1 emitora punktowego. 
Kryterium opadu pyłu: 

Emitor  Wysoko ść [m]  Efe [mg/s]  he
3,15 

E5 4,4 0,01 106,38 
RAZEM - 0,01 106,38 

 
ΣΣEfe ≤ 0,0667/n ∑he

3,15 [mg/s] 
0,0667/n*Σh3,15  = 7,10 
0,01<7,10  - warunek spełniony 
łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg - warunek jest spełniony 
Obliczenie opadu pyłu nie jest konieczne. 
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W odległości od źródeł emisji mniejszej niŜ 10h  znajdują się wyŜsze niŜ parterowe 

budynki mieszkalne. Współrzędne najbliŜszych budynków istniejących i nowo 
powstającego (budynek w budowie) zostały uwzględnione na mapie przedstawiającej 
izolinie stęŜeń i oznaczone symbolami Z1…..Z10. Sprawdzono czy budynki te nie są 
naraŜone na przekroczenia  wartości odniesienia substancji w powietrzu lub 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu obliczono maksymalne 
stęŜenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.  

W odległości mniejszej niŜ 30 Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary ochrony 
uzdrowiskowej. Na tym obliczenia zakończono.  

 
9.1.4.7 Analiza wyników oblicze ń komputerowych  

 Zestawienie wielkości otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych: 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stęŜenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 1 
godziny  [µµµµg/m3] 

D1          
[µµµµg/m3] 

StęŜenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku  [µµµµg/m3] 

Da – R    
[µµµµg/m3] 

Benzen 19,96434 30 0,05413 3,4 

Dwutlenek azotu 5,09885 200 0,58518 18,0 

Dwutlenek siarki 0,38128 350 0,02158 18,0 

Alkohol metylowy 32,10411 1000 0,15242 117,0 

Alkohol izobutylowy 106,58924 300 0,50468 23,4 

Pył zawieszony 
PM10 

0,06729 280 0,00734 10,7 

Pył PM2,5 0,06729 - 0,00734 3,3 

Tlenek węgla 28,31843 30000 3,92655 - 

Węgl. alifatyczne 392,37479 3000 1,03145 900,0 

Węgl. aromatyczne 706,52441 1000 1,79623 38,7 
 
  Z wykonanych obliczeń wynika, Ŝe w kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
granicami własności , spełniony jest warunek: 
Smm ≤ D1 
 Z wykonanych obliczeń wynika równieŜ, Ŝe w kaŜdym punkcie na powierzchni 
terenu, poza granicami własności, spełniony jest równieŜ warunek: 
Sa ≤  Da – R 
 Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 
powietrzu są dotrzymane, gdyŜ częstość przekraczania wartości D1 przez stęŜenie 
uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niŜ 0,274% czasu w roku w przypadku 
dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 
 Wydruki obliczeń komputerowych oraz mapy przedstawiające wyniki obliczeń w 
formie graficznej załączone są do niniejszego opracowania. 

 
9.1.4.8 Wnioski  

 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie stacji paliw realizowanej w wariancie 
preferowanym jak i alternatywnym wykazały, Ŝe analizowany obiekt spełniać będzie normy 
obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja 
gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje 
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przekraczania standardów jakości powietrza, czyli poziomów odniesienia substancji, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031) oraz wartości 
odniesienia dla substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 
 W wariancie preferowanym mniejsza jest ilość gazów i pyłów powstających w 
procesie spalania (pył, tlenek węgla, siarka, dwutlenek azotu). Spowodowane jest to 
mniejszym ruchem pojazdów w obrębie parceli, a takŜe mniejszym zuŜyciem paliwa 
(kocioł o mniejszej mocy). Obroty paliw w obu wariantach są takie same w związku z tym 
moŜna stwierdzić, Ŝe oddziaływania związane z przeładunkiem i dystrybucją paliw będą 
bardzo podobne w obu wariantach.  
 
9.1.5. Analiza oddziaływania akustycznego.  

 
Etap realizacji  

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji będzie wiązało się 
prowadzeniem prac ziemnych (wykopy i niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Całość 
prac związanych z realizacją inwestycji zamknie się w granicach terenu Inwestora. W 
trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, 
uŜywane w budownictwie maszyny robocze takie jak: spręŜarka spalinowa, zagęszczarka, 
betoniarka, ręczne narządzenia elektryczne oraz środki transportu dowoŜące materiały 
budowlane – samochody samowyładowcze, dźwig samojezdny, koparko-ładowarka. 
 Według informacji uzyskanych od Inwestora ze względu na ograniczona 
powierzchnie parceli nie przewiduje się zaplecza technicznego maszyn, narzędzi i 
urządzeń. Będą one dowoŜone w miarę potrzeb na teren prowadzenia prac budowlanych.  

Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas 
prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej 
skupionego frontu robót. Wykonawca powinien zadbać, by maszyny budowlane były 
technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie 
powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagroŜeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje zainstalowanie się 
następujących źródeł hałasu: 

Do analizy akustycznej przyjęto następujące poziomy hałasu:  
-  koparko-ładowarka – 95 dB(A). 
-  spręŜarka spalinowa, zagęszczarka, ręczne narządzenia elektryczne – 90 dB(A). 
-  samochody dowoŜące materiały budowlane – 102 dB(A).   
-  dźwig samojezdny – 102 dB(A).   

RównowaŜny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia i sumy źródeł hałasu 
określono z zaleŜności: 

          LAwegi = 10 log ∑
=

n

i 1
100,1 LAwegi   [dB] 

 
Dla przyjętych załoŜeń czasu pracy 4 godzin (w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 

godzin pory dnia) dla wszystkich urządzeń równowaŜny poziom mocy akustycznej dla 
sumy źródeł wynosi 79,1 dB a następnie rozłoŜono na 4 zastępcze punktowe źródła 
dźwięku i otrzymano 73,1 dB dla pory dnia. 
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Analizując powyŜszy rysunek stwierdza się, Ŝe dla odległości ok. 13 metrów od 

źródła dźwięku spadek ciśnienia akustycznego będzie na poziomie -30 dB. Biorąc pod 
uwagę odległość planowanej inwestycji od najbliŜszych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w odległości 13 metrów (i więcej) w kierunku południowym i południowo- 
zachodnim od terenu inwestycji przewiduje się, Ŝe etap budowy nie będzie powodować 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przy budynkach mieszkalnych.  
Metody ochrony przed nadmiernym hałasem.  
Dla etapu realizacji inwestycji podstawowym sposobem ograniczenia hałasu będzie 
prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy uŜyciu sprzętu sprawnego 
technicznie, co spowoduje, Ŝe prace te nie będą wpływały na warunki akustyczne w 
środowisku. Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na 
czas prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej 
skupionego placu robót. Ruch maszyn budowlanych i samochodów cięŜarowych będzie 
się odbywał tylko w porze dnia (600÷2200). Nie przewiduje się wzrostu poziomu hałasu 
który miałyby istotny wpływ na tereny podlegające ochronie akustycznej.  
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Etap eksploatacji.  

9.1.1.1. Cel i zakres analizy 
Celem opracowania tego rozdziału jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki moŜe 
być emitowany z terenu projektowanej Inwestycji. Zakres opracowania obejmuje 
obliczenia wielkości hałasu emitowanego przez poszczególne źródła hałasu stacjonarne i 
ruchome, zlokalizowane na terenie projektowanego obiektu, oraz porównanie otrzymanych 
wyników z dopuszczalnymi poziomami hałasu dla terenów chronionych akustycznie. 
Przy analizie wykorzystano metodę opartą na zaleŜności pomiędzy emisją dźwięku 
scharakteryzowaną przez równowaŜny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją 
dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 
równowaŜnym poziomem dźwięku w siatce obliczeniowej i punktach obserwacji. W 
analizie porównano otrzymane wyniki z dopuszczalnymi dla terenów podlegających 
ochronie przed hałasem. 
 

9.1.1.2. Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu proj ektowanego 
przedsi ęwzięcia 

Dla analizowanego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – zał. nr 3.  
Bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji stanowią:  

− od strony wschodniej – teren parkingów wraz z obiektem handlowym LIDL, 
− od strony północnej, północno - wschodniej i wschodniej ulica Willowa, za ulicą 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
− od strony południowej teren zabudowy jednorodzinnej.   

Wjazd/wyjazd na teren inwestycji odbywać się będzie z ulicy Willowej istniejącym zjazdem 
do LIDLa.  

NajbliŜsze budynki mieszkalne (zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna)  
zlokalizowane są:  

− od strony południowej w odległości ok. 13 metrów od granicy terenu Inwestycji (w tym 
budynek mieszkalny w budowie),  

− od strony południowo- zachodniej w odległości ok. 18 metrów (i więcej)  od granicy 
terenu Inwestycji.  
 

9.1.1.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochrony 
akustycznej określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 
112).  
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Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LAeq, D  i LAeq, N, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby.  

 
 
Planowana Inwestycja dotyczy inwestycji nowoprojektowanej. Kryteria hałasu dla 

terenów otaczających przyjęto zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem i uŜytkowaniem 
terenu. NajbliŜsze budynki mieszkalne (zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna)  
zlokalizowane są:  
− od strony południowej w odległości ok. 13 metrów od granicy terenu Inwestycji (w tym 

budynek mieszkalny w budowie),  
− od strony południowo- zachodniej w odległości ok. 18 metrów (i więcej)  od granicy 

terenu Inwestycji.  
Terenami chronionymi akustycznie w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. z 2014r., poz. 112) są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których 
kryteria hałasu przyjęto w wysokości 50 dB – pora dnia i 40 dB – pora nocy (punkt 2a 
tabeli 1 załącznika do w/w rozporządzenia).  

Przedział czasu odniesienia równy jest 8 godzinom w porze dnia i 1 godzinie w porze 
nocy. 
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9.1.1.4. ZałoŜenia wyj ściowe do oblicze ń.  

Przedmiotem analizy akustycznej jest budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą 
na części działki nr 113/4 i 113/17 przy ul. Willowej w Lublinie.  
W związku z tym, Ŝe granica terenów chronionych akustycznie znajduje się w odległości 
kilku metrów w kierunku południowym od terenu planowanej inwestycji oraz biorąc pod 
uwagę, iŜ lokalizacja stacji paliw znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie 
parkingów funkcjonującego obiektu handlowego LIDL (w tym wspólny wjazd/wyjazd) 
przeanalizowano oddziaływania skumulowane przy następujących załoŜeniach:  
Wariant II – bez myjni  
Od strony zachodniej znajduje się istniejący parking na potrzeby obiektu handlowego 
LIDL. Na podstawie obserwacji związanej z ruchem pojazdów w obrębie obiektu 
handlowego stwierdza się, Ŝe ruch dobowy kształtuje się na poziomie 500 pojazdów 
samochodowych w tym 10 samochodów dostawczych. Dostawa towaru 1 TIR/dobę. 
Obiekt LIDL nie pracuje w porze nocy. W porze nocy uwzględniono funkcjonowanie 
klimatyzatora i skraplacza.  
ZałoŜenia do obliczeń i obliczenia wykonano dla skumulowanego oddziaływania 
istniejącego obiektu LIDL z parkingiem i projektowanej stacji paliw wraz z infrastrukturą 
zarówno dla pory dnia i pory nocy.  
Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 2 rodzaje źródeł hałasu mających wpływ na 
wielkość emisji hałasu do środowiska. Są to źródła ruchome i stacjonarne. Zakłada się 
funkcjonowanie stacji paliw wraz infrastrukturą całodobowo. ZałoŜenia do obliczeń i 
obliczenia wykonano dla pory dnia i pory nocy.  

 
a) Źródła ruchome.  

Wariant II – bez myjni  
Ruchomymi źródłami hałasu są pojazdy osobowe, dostawcze i cięŜarowe (w tym dostawa 
paliw) przejeŜdŜające po terenie inwestycji i korzystające z usług stacji paliw płynnych i 
LPG. Zakłada się funkcjonowanie stacji paliw całodobowo.  
Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora przyjęto następujący dobowy ruch 
pojazdów na terenie inwestycji:  
• samochody osobowe  – 190 poj./dobę na stacji paliw.  
• samochody dostawcze  – 10 poj./dobę  
• samochody cięŜarowe – 2 poj./dobę (dostawa paliw)  

Obiekt LIDL  
• samochody osobowe  – 490 poj./dobę   
• samochody dostawcze  – 10 poj./dobę  

 
Do obliczeń przyjęto następujące załoŜenia: 
Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, Ŝe na 
teren stacji paliw w porze dnia w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin kolejno po 
sobie następujących przyjedzie 80% wszystkich samochodów tj.  

• samochody osobowe - 152 pojazdów  
• samochody dostawcze - 8 pojazdów  
• samochody cięŜarowe - 2 pojazdy (tylko pora dnia)  

Do obliczeń przyjęto, iŜ na teren inwestycji w porze nocy przyjedzie 10% wszystkich 
samochodów tj. 15 pojazdów osobowych i 1 samochód dostawczy, z czego w ciągu 1 
najbardziej niekorzystnej godzinie pory nocy: 7 pojazdów w tym 1 dostawczy. 

Do obliczeń załoŜono średnią prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h. 
co dla średniej długości przejazdu (dla wszystkich pojazdów) po terenie inwestycji 
wynoszącego 60 m daje czas przejazdu 14,4 sek.  
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Obiekt LIDL  
Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, Ŝe na 
teren LIDLa w porze dnia w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin kolejno po sobie 
następujących przyjedzie 80% wszystkich samochodów tj.  

• samochody osobowe - 392 pojazdów  
• samochody dostawcze - 8 pojazdów  
• samochody cięŜarowe - 1 pojazdy 

W porze nocy nie odbywa się ruch pojazdów samochodowych związanych z obsługą 
LIDLa.  

Do obliczeń załoŜono średnią prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h. 
co dla średniej długości przejazdu (dla wszystkich pojazdów) po terenie inwestycji 
wynoszącego 80÷140 m daje czas przejazdu 19,2÷33,6 sek.  

 
Obliczenia przeprowadzono dla pory dnia. Źródła hałasu stacjonarne i ruchome 
oznaczono na mapie akustycznej  – zał. nr 5.2 (wariant II) dla pory dnia i 5.3 dla pory nocy 
(wariant II). 
 
W analizie akustycznej obliczenia wykonano z wykorzystaniem instrukcji ITB 338/2008 
Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji imisji hałasu przemysłowego 
w środowisku”. Warszawa 2008 r. oraz Instrukcji ITB nr 311. Metoda prognozowania 
hałasu emitowanego z obszarów duŜych źródeł powierzchniowych, Warszawa 1991 r.   

Parametrem charakteryzującym zastępcze punktowe źródło dźwięku jest obliczony 
równowaŜnych poziom mocy akustycznej. RównowaŜny poziom mocy akustycznej A 
zastępczego punktowego źródła dźwięku (na trasach przejazdów samochodów na 
drogach wewnętrznych, zgodnie z instrukcją ITB 338/2008) określono z zaleŜności: 
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gdzie:  
LWeqn  – równowaŜny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB  
LWn  – poziom mocy dla danej opcji ruchowej, dB  
ti  – czas trwania danej operacji ruchowej,   
N – liczba operacji ruchowych  czasie T  

          T -  czas oceny, dla którego oblicza się poziom równowaŜny, s  
 
Źródła dźwięku na parkingach i w strefach dostaw zamieniono na cztery 

podstawowe operacje, o uśrednionym połoŜeniu w terenie:  

− dojazd do stanowiska parkingowego (samochody osobowe) lub strefy rozładunku 
(samochody dostawcze i cięŜarowe), 

− hamowanie pojazdów  
− włączenie silnika, start, 
− odjazd. 

 
Dla kaŜdej z tych sytuacji obliczono LAwegi źródeł zastępczych jako dane wyjściowe 

do analizy komputerowej. RównowaŜny poziom mocy akustycznej A zastępczego 
punktowego źródła dźwięku (na parkingach i w strefach dostaw zgodnie z instrukcją ITB nr 
311 z 1991) określono z zaleŜności: 
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        LAwegi = 10 log 1/T ( ∑
=

n

i

ti
1

 x 100,1 LAw  + tp x 100,1 LAp )  [dB] 

gdzie:  

LAwegi  -  równowaŜny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB, 
ti - czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAw , min., 
T - normowy czas obserwacji dla źródeł hałasu przemysłowego: 
 • dla dnia T = 480 min., 
 • dla nocy T = 60 min.  
tp - łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min., 
LAW - poziom mocy akustycznej A podczas działania źródła hałasu w czasie ti, 
LAp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, przyjmuje 
się LAp = 0 dB. 
 
Wyliczony sumaryczny (skumulowany) równowaŜny poziom dźwięku A (dla pory dnia) dla 
pojazdów samochodowych rozłoŜono na zastępcze punktowe źródła hałasu wg wzoru:  
LWn dla 1-ego ze źródeł punktowych zastępczych obliczono w wzoru:  
LWn = LW -10log n  
gdzie: 
 LW – poziom mocy akustycznej całego źródła powierzchniowego  
 n – liczba źródeł cząstkowych  
Obliczenia zostały wykonane w odpowiednich arkuszach kalkulacyjnych według 
powszechnie obowiązujących w matematyce hałasu wzorów. Wyniki obliczeń dla 
zastępczych punktowych źródeł dźwięku przedstawiono w tabeli nr 2.  
 
b) Źródła stacjonarne. 
Wariant II  
Stacjonarne źródła hałasu to: dystrybutory paliw, stanowiska zrzutu i przeładunku paliwa, 
klimatyzator na ścianie bocznej budynku stacyjnego, centrala wentylacyjna na dachu 
budynku stacyjnego.  

− pompa stacyjna, zrzut paliw – 68 dB(A)  
− dystrybutory paliw – 68 dB(A)  
− klimatyzator na ścianie bocznej budynku stacyjnego – 55 dB(A)  
− centrala wentylacyjna na dachu budynku stacyjnego – 44 dB(A) .  

Obiekt LIDL  
− klimatyzator – 64 dB(A) i 43 dB (tryb nocny)  
− agregat skraplający – 71 dB(A)  

 
Charakterystykę i rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu przedstawiono w tabeli nr 2 
oraz na mapie akustycznej  dla pory dnia i pory nocy.  

 
Obiekty ekranuj ące - współczynniki odbicia:  
budynek stacji paliw:  

• dla ścian pełnych współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0 
• dla ściany frontowej, współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 0,4  
• dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  



 
 

67

 
dla pozostałych obiektów w otoczeniu Inwestycji.  

• dla ścian pełnych współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0 
• dla ścian z oknami, bramami i drzwiami współczynnik odbicia przyjęto na 

poziomie 0,8 
• dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  

 
Charakterystykę i rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu przedstawiono w tabeli nr 2 
oraz na mapach akustycznych: wariant I dla pory dnia i pory nocy (zał. nr 5 i 5.1), wariant 
II dla pory dnia i pory nocy (zał. nr 5.2 i 5.3). 
 
Tabela 2. Wyniki obliczeń dla zastępczych punktowych źródeł dźwięku.   
 Sumarycznych  

równowaŜny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone równowaŜne poziomy 
dźwięku A 

 Pora 
dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora 
dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła na 
mapie 

akustycznej  
WARIANT II (bez myjni)  

Dystrybutor paliw  62,0 56,2 1 62,0 56,2 1 
Dystrybutor paliw i LPG  63,2 58,0 1 63,2 58,0 2 
Klimatyzator na ścianie bocznej 
budynku stacyjnego  

55,0 55,0 1 55,0 55,0 3 

Wjazd wszystkich pojazdów na 
teren inwestycji (w tym 
samochodów do LIDLa – tylko w 
porze dnia) 

82,0 72,3 1 82,0 72,3 4 

Pojazdy samochodowe drogach 
wewnętrznych stacji paliw 

76,3 72,3 2 73,3 69,3 5÷6 

Pojazdy samochodowe przy 
stanowiskach tankowania  

73,0 69,3 3 68,2 64,5 7÷9 

Centrala wentylacyjna na dachu 
budynku stacyjnego  

44,0 44,0 1 44,0 44,0 10 

Samochody osobowe, dostawcze, 
i cięŜarowe na drodze 
wewnętrznej (w tym samochody 
LIDLa)  

77,9 69,3 1 77,9 69,3 11 

Samochody osobowe i dostawcze, 
na drodze wewnętrznej (w tym 
samochody LIDLa) 

77,9 69,3 1 77,9 69,3 12 

Cysterny, zrzut paliwa do 
zbiornika ON i benzyn oraz LPG 

55,0 - 1 55,0 -  13 

Samochody na drogach 
wewnętrznych LIDLa  

82,9 - 5 75,9 - 14÷18 

Samochody na parkingach   80,4 - 7 72,0 - 19÷25 

Samochód cięŜarowy w strefie 
dostaw LIDLa 

69,0 - 1 69,0 - 26 

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji   64,0 43,0 
(tryb nocny) 

1 64,0 43,0 
(tryb 

nocny) 

27 

Agregat skraplający  71,0 71,0 1 71,0 71,0 28 
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Uszczegółowienie przyjętych załoŜeń dla ruchu samochodowego (w odniesieniu do 8 
najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia oraz 1 najbardziej niekorzystnej godzinie pory 
nocy) oraz sposób uzyskania wartości przedstawionych w tabeli 2 przedstawia się 
następująco:  
Wariant II (bez myjni)  
Źródło 4  
Wszystkie pojazdy na wjeździe/wyjeździe na teren inwestycji stacji paliw i LIDLa tj.  

• osobowe: 1088 poj. – pora dnia,  14 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 32 poj. – pora dnia, 2 poj. – pora nocy  
• cięŜarowe: 6 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 20 m daje czas przejazdu 4,8 sek. 
Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla sumy pojazdów w wysokości 82,0 
dB dla pory dnia oraz 72,3 dB.  
Źródło 5÷6  
Samochody cięŜarowe na drodze wewnętrznej do stacji paliw:  

• osobowe: 152 poj. – pora dnia,  7 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 8 poj. – pora dnia,  1 poj. – pora nocy  
• cięŜarowe: 0 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 40 m daje czas przejazdu 9,6 sek.  
Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla sumy pojazdów w wysokości 76,3 
dB dla pory dnia oraz 72,3 dB dla pory nocy a następnie rozłoŜono logarytmicznie na 2 
zastępcze punktowe źródła dźwięku i otrzymano wynik: 73,3 dB dla pory dnia i 69,3 dla 
pory nocy. 
Źródło 7÷9  
Samochody cięŜarowe w rejonie miejsc tankowania paliw:  

• osobowe: 152 poj. – pora dnia,  7 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 8 poj. – pora dnia,  1 poj. – pora nocy  
• cięŜarowe: 0 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 20 m daje czas przejazdu 4,8 sek.  
Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla sumy pojazdów w wysokości 73,0 
dB dla pory dnia oraz 69,3 dB dla pory nocy a następnie rozłoŜono logarytmicznie na 3 
zastępcze punktowe źródła dźwięku i otrzymano wynik: 68,2 dB dla pory dnia i 64,5 dla 
pory nocy. 
Źródło 10  
Centrala klimatyzacyjna na dachu budynku stacji. Głośność urządzenia 44,0 dB(A) – praca 
w porze dnia i porze nocy.   
Źródło 11  
Wyjazd pojazdów ze stacji paliw oraz cysterny z paliwami. 

• osobowe: 418 poj. – pora dnia, 7 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 14 poj. – pora dnia,  1 poj. – pora nocy  
• cięŜarowe: 3 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 20 m daje czas przejazdu 4,8 sek.  
Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla sumy pojazdów w wysokości 77,9 
dB dla pory dnia oraz 69,3 dB dla pory nocy .  
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Źródło 12  
Samochody osobowe i dostawcze, na drodze wewnętrznej  

• osobowe: 418 poj. – pora dnia, 7 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 14 poj. – pora dnia,  1 poj. – pora nocy  
• cięŜarowe: 3 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 20 m daje czas przejazdu 4,8 sek.  
Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla sumy pojazdów w wysokości 77,9 
dB dla pory dnia oraz 69,3 dB dla pory nocy .  
Źródło 13  
Zrzut paliwa do zbiornika ON i benzyn oraz zbiornika LPG. Głośność pompy stacyjnej przy 
zrzucie (przepompowywaniu) paliw do zbiorników paliw oraz LPG – 68 dB. Obliczono z 
powyŜszych wzorów równowaŜny poziom mocy akustycznej dla czasu pracy pompy  12 
minut dla rozładunku kaŜdej cysterny w ciągu doby tj. 55,0 dB – pora dnia.  
Źródło 14÷18  
Samochody osobowe , dostawcze i cięŜarowe na drogach wewnętrznych LIDLa:  

• osobowe: 266 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 6 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  
• cięŜarowe: 2 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 20 m daje czas przejazdu 4,8 sek.  
Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla sumy pojazdów w wysokości 82,9 
dB dla pory dnia a następnie rozłoŜono logarytmicznie na 5 zastępczych punktowych 
źródeł dźwięku i otrzymano wynik: 75,9 dB dla pory dnia. 
Źródło 19÷25  
Samochody osobowe i dostawcze na parkingach LIDLa:  

• osobowe: 392 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  
• dostawcze: 6 poj. – pora dnia,  0 poj. – pora nocy  

Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h, co dla odcinka długości przejazdu 
(dla wszystkich pojazdów) 20 m daje czas przejazdu 4,8 sek.  
Na teren inwestycji w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia przyjedzie ok. 
400 pojazdów. Uwzględniono równieŜ czas na manewrowanie pojazdu (wjazd/wyjazd). 
Łącznie do obliczeń przyjęto 10 sek. Obliczono równowaŜny poziom mocy akustycznej dla 
sumy pojazdów w wysokości 80,4 dB dla pory dnia a następnie rozłoŜono logarytmicznie 
na 7 zastępczych punktowych źródeł dźwięku i otrzymano wynik: 72,0 dB dla por dnia. 
Źródło 26  
1 samochód cięŜarowy na dobę  TIR w strefie dostaw towaru do LIDLa.    
Prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 5 km/h, co dla odcinka długości przejazdu 20 
m daje czas przejazdu 14,4 sek.  
Obliczono z powyŜszych wzorów równowaŜny poziom mocy akustycznej dla ruchu 
pojazdu w wysokości 69,0 dB w porze dnia. W porze nocy nie będą realizowane dostawy 
towaru.  
 

W obliczeniach uwzględniono ruch wszystkich pojazdów samochodowych wraz z 
przejazdem po terenie parceli przyjmując moce akustyczne poszczególnych manewrów 
samochodowych na podstawie danych literaturowych zbliŜonych do danych Instytutu 
Ochrony Środowiska, podanych zawartych w Instrukcji ITB nr 338/2008.  
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Przy analizie akustycznej wykorzystano następujące materiały:  
1. Instrukcja ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 

imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r.  
2. Wytyczne dla słuŜb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 
3. Instrukcji ITB nr 311. Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów duŜych 

źródeł powierzchniowych, Warszawa 1991 r.   
 

Lokalizacja zastępczych punktowych źródeł hałasu przedstawiona została na mapach 
akustycznych: wariant I dla pory dnia i pory nocy (zał. nr 5 i 5.1), wariant II dla pory dnia i 
pory nocy (zał. nr 5.2 i 5.3). 

 
9.1.1.5. ZałoŜenia do analizy komputerowej 

 W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu 
o program „LEQ Professional wersja 6” – Prognozowane hałasu przemysłowego. Biuro 
Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków Tryb., 
ul. Promienna 26.  
 Program „LEQ Professional wersja 6” słuŜy do prognozowania poziomu dźwięku 
wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. 
Został on oparty o model obliczeniowy rozprzestrzenia się hałasu w środowisku zawartym 
w normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej. Ogólna metoda obliczania” oraz Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej Nr 308 i 
338. 

Norma ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej. Ogólna metoda obliczania” jest proponowana w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542) 
jako referencyjna obliczeniowa metoda oceny hałasu emitowanego do środowiska. 
 Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na 
podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej 
określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala 
to określić równowaŜny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości 
połoŜeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoŜa terenu, 
przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  
 Obliczenia wykonano dla obszaru 180 x 150m., dla częstotliwości f–500 Hz, w 
siatce punktów obserwacji 5 x 5m. Obiekt pracować całodobowo, dlatego teŜ analizę 
akustyczną i obliczenia przeprowadzono dla pory dnia i pory nocy. 
 Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano dane producenta (DTR) urządzeń oraz 
informacje od Inwestora w zakresie czasu pracy poszczególnych urządzeń (zarówno 
urządzeń stacjonarnych jak równieŜ pojazdów). Wyniki odniesiono do wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112). 
 Dane wyjściowe do obliczeń wpływu hałasu na środowisko zebrano w poniŜszych 
tabelach dla pory dnia i pory nocy (wydruk danych wejściowych z programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6”).  
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Dane do oblicze ń - pora dnia  (wariant II)  
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Dane do oblicze ń - pora nocy  (wariant II) 
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9.1.1.6. Wyniki oblicze ń i analiza wyników 

 W związku z tym, Ŝe granica terenów chronionych akustycznie znajduje się w 
odległości kilku metrów w kierunku południowym od terenu planowanej inwestycji oraz 
biorąc pod uwagę, iŜ lokalizacja stacji paliw znajdować się będzie w bezpośrednim 
sąsiedztwie parkingów funkcjonującego obiektu handlowego LIDL (wspólny wjazd/wyjazd) 
przeanalizowano oddziaływania skumulowane. ZałoŜenia do obliczeń i obliczenia 
wykonano dla skumulowanego oddziaływania istniejącego obiektu LIDL z parkingiem i 
projektowanej stacji paliw wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą zarówno dla pory 
dnia i pory nocy.  

W obliczeniach uwzględniono potrzebę wykonania ekranu akustycznego od strony 
południowej planowanej inwestycji o długości ok. 85 metrów i wysokości 3,0 metry.  

Z przeprowadzonej analizy akustycznej (uwzględniając oddziaływania 
skumulowane) na podstawie przyjętych załoŜeń i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe 
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej zarówno w porze dnia jak i porze nocy znajdujących się od strony południowej 
terenu planowanej inwestycji.  

Punkty obserwacji na granicy terenu chronionego akustycznie (zabudowa 
jednorodzinna) zostały usytuowane za drogą dojazdową (co wynika z ewidencji gruntów).  

Obliczenia w siatce obliczeniowej i w punktach obserwacji wykazały, Ŝe na granicy 
terenów chronionych akustycznie dotrzymane będą wartości dopuszczalne, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  2014 r., poz. 112) w wysokości 
50dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyn ików – pora dnia (wariant 
II) 
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  132,5   45,8    1,5   32,2 
      2  132,5   45,8    4,0   38,1 
      3  111,6   44,2    1,5   34,0 
      4  111,6   44,2    4,0   38,5 
      5   86,9   42,7    1,5   37,3 
      6   86,9   42,7    4,0   44,2 
      7   62,7   40,9    1,5   37,6 
      8   62,7   40,9    4,0   43,3 
Koniec oblicze ń                              
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyn ików – pora nocy (wariant 
II) 
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyn ików  
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  132,5   45,8    1,5   24,2 
      2  132,5   45,8    4,0   30,7 
      3  111,6   44,2    1,5   23,9 
      4  111,6   44,2    4,0   27,2 
      5   86,9   42,7    1,5   26,6 
      6   86,9   42,7    4,0   33,7 
      7   62,7   40,9    1,5   26,0 
      8   62,7   40,9    4,0   32,5 
Koniec oblicze ń                              
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Graficzne przedstawienie wyników komputerowych obliczeń przedstawiono na mapach 
akustycznych: wariant II dla pory dnia i pory nocy (zał. nr 5.2 i 5.3). 
 Z analizy wariantów (Wariant I z myjnią i Wariant II bez myjni) wynika, Ŝe na granicy 
tereny od strony południowej stacji paliw na kierunku zabudowy mieszkaniowej niezbędne 
będzie wykonanie ekranu akustycznego o wysokości 3 metrów. Otrzymane wyniki w 
punktach obserwacji wskazują, iŜ znacznie mniejsze zasięgi oddziaływań będą w 
przypadku wariantu II – bez myjni.  
 
9.2. Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi, z uwzgl ędnieniem ruchów masowych 
ziemi, klimat i krajobraz.  

 
9.2.1. Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi, z uwzgl ędnieniem ruchów masowych 

ziemi.  
Etap realizacji.  
 Wszystkie roboty ziemne będą prowadzone z duŜą ostroŜnością i starannością. Nie 
wolno dopuścić do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi. Prace powinny być 
wykonywane w porze suchej. W związku z duŜą głębokością występowania wód 
gruntowych nie przewiduje się odwadniania planowanych wykopów. Z uwagi na niewielką 
skale planowanych wykopów (budynek i zbiorniki paliwowe) czas ich realizacji będzie trwał 
2-3 dni. 

 Prace budowlane będą procesem krótkotrwałym i nie wpłyną na ukształtowanie 
terenu poza granicami parceli Inwestora. Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie 
zniwelowany.    
 
Etap eksploatacji.  

Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji obiektu, a w szczególności właściwej 
gospodarce wodno - ściekowej i gospodarce odpadami oraz przy zachowaniu wymogów i 
przepisów ochrony środowiska nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań na 
powierzchnię ziemi zarówno w granicach parceli a tym bardziej poza terenem Stacji Paliw. 
 
Etap likwidacji.  
 Etap potencjalnej likwidacji Inwestycji zakresem prac i oddziaływań będzie zbliŜony 
do etapu budowy. W związku z tym nie przewiduje się długotrwałych oddziaływań na 
powierzchnię ziemi. Teren po przeprowadzeniu likwidacji Inwestycji  powinien zastać 
uporządkowany i zadarniony. 
 
9.2.2.  Oddziaływanie na klimat i krajobraz.  
Etap realizacji.  

Oddziaływanie planowanej inwestycji  na klimat i krajobraz  dla fazy budowy naleŜy 
minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą 
organizację robót.  

W trakcie realizacji Inwestycji oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości 
powietrza a tym samym na klimat terenu związane będzie głównie z pracą maszyn 
budowlanych oraz transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy. 
Dochodzi do tego niewielka emisja niezorganizowana związana z transportem i 
przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych. Oddziaływanie inwestycji na stan 
czystości powietrza w okresie jej realizacji nie będzie miało większego wpływu na obszar 
poza granicami terenu Inwestycji i tras transportowych. Ponadto będzie ograniczone do 
krótkotrwałego okresu realizacji inwestycji.  

Wpływ na krajobraz na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związany z 
lokalizacją na terenie parceli placu budowy, miejsca składowania materiałów 
budowlanych, oraz pracą sprzętu cięŜkiego. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i 
zanikną tuŜ po zrealizowaniu Inwestycji. 
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Etap eksploatacji.  
 Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący (t.j. odczuwalny 
przez człowieka) na zmianę elementów klimatu lokalnego.  

 Wpływ Inwestycji na krajobraz związany z etapem eksploatacji jest w duŜej mierze 
uzaleŜniony od agresywności formy obiektów i ilości zieleni towarzyszącej zabudowie. 
Kluczowe jest tu przede wszystkim otoczenie całej inwestycji, świadomie kształtowanej  
strefą zieleni, która moŜe spowodować stosunkowo harmonijne wpasowanie obiektów w 
otoczenie. Proponuje się zastosowanie nasadzeń szeregowe wysokich krzewów wzdłuŜ 
granic parceli (tam gdzie będzie to moŜliwe). Przy planowanym do realizacji ekranie 
akustycznym moŜna wykonać ponadto nasadzenia pnączy. Po kilku latach otrzyma się 
efekt „zielonej ściany”.  

   
Etap likwidacji.  

W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystąpi czasowe niekorzystne 
oddziaływanie, głównie estetyczne, na walory krajobrazowe otaczającego terenu, 
związane z prowadzeniem prac rozbiórkowych i demontaŜowych. Oddziaływania te 
całkowicie zanikną po zakończeniu prowadzonych prac. 
   
9.3. Oddziaływanie na dobra materialne.  
Etap realizacji.  

Prace budowlane prowadzone będą w granicy terenu do którego Inwestor posiadać 
będzie tytuł prawny. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem budowlanym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace budowlane powinny być tak prowadzone i 
zabezpieczone by nie uległy uszkodzeniu obiekty w bezpośrednim ich sąsiedztwie – 
dotyczy to równieŜ sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. W przypadku 
wystąpienia kolizji naleŜy uzyskać stosowne uzgodnienia z gestorami poszczególnych 
mediów. W związku z tym przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy uzyskać 
dokładne informacje od poszczególnych gestorów w zakresie uzbrojenia. Do transportu 
materiałów budowlanych i wywozu ewentualnego nadmiaru mas ziemnych wykorzystane 
zostaną ogólnodostępne drogi publiczne. W trakcie prac budowlanych wykonawca ma 
obowiązek, przed wyjazdem samochodów z terenu budowy, usuwania błota i ziemi z 
opon. Jezdnie dróg publicznych będą na bieŜąco czyszczone z błota i ziemi.  
 
Etap eksploatacji.  

Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 
obliczenia oddziaływań akustycznych oraz analiza innych komponentów środowiska 
wykazała, Ŝe przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych 
przedstawionych w projekcie oddziaływanie Inwestycji nie będzie stanowiło 
bezpośredniego zagroŜenia dla dóbr materialnych występujących w otoczeniu inwestycji. 
 
Etap likwidacji.  
 Prowadzenie prac demontaŜowych nie będzie miało znaczącego wpływu na tereny 
otaczające. Oddziaływania te będą związane z prowadzeniem prac demontaŜowych przy 
uŜyciu sprzętu budowlanego w wyniku czego moŜe wystąpić chwilowe zwiększenie 
poziomu hałasu na tym terenie. 
 
9.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy , objęte istniej ącą dokumentacj ą, 
w szczególno ści rejestrem lub ewidencja zabytków  
  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji 
zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 
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 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z późniejszymi zmianami) odkryte 
w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmioty posiadające cechy zabytku 
podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót 
mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia 
miejsca i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
9.5. Wzajemne oddziaływanie mi ędzy 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 powoduje, 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 i klimat 
akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym aspekcie charakter 
pośredni, związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. W oparciu o wyŜej 
przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian moŜna 
stwierdzić, Ŝe przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko, przedstawionych w projekcie, nie wystąpią wzajemne 
negatywne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.  

 
 

10. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wn ioskodawc ę 
oraz opis przewidywanych znacz ących oddziaływa ń planowanego 
przedsi ęwzięcia na środowisko, obejmuj ący bezpo średni, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oddziaływania na środowisko.  

 
10.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wniosk odawc ę. 
 Przy opracowaniu „Raportu...” zastosowane zostały następujące metody zawarte w: 
− metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 
środowiska naturalnego, 

− analizie dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze obszaru 
planowanej inwestycji, 

− Instrukcja ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r.  

− Wytyczne dla słuŜb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 
MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 

− analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących obszar planowanej inwestycji. 
W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na ocenie 
planowanego rozwiązania i analizie moŜliwego wpływu obiektu na poszczególne elementy  
środowiska. Podstawę oceny oparto na porównaniu wartości otrzymanych z wartościami 
normowymi. W przyjętych metodach zastosowano wielostopniową ocenę postępowania 
poprzez: 

− analizę istniejących parametrów i czynników środowiska według dostępnych danych, 
− analizę działań i elementów Inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący 

środowiska, 
− analizę ilościową i ocenę ewentualnych przekroczeń z wykorzystaniem obliczeń 

symulacyjnych określających stopień zagroŜenia środowiska za pomocą dostępnych 
programów komputerowych, 

− porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analiz z obowiązującymi wartościami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 
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− określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz.  

W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu o 
program „LEQ Professional wersja 6” – Prognozowane hałasu przemysłowego. Biuro 
Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków Tryb., ul. 
Promienna 26. Program „LEQ Professional wersja 6” słuŜy do prognozowania poziomu 
dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub 
empirycznych Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. Prognozowanie imisji hałasu w sieci 
punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów geometrycznych 
źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest 
zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równowaŜny poziom dźwięku w wybranym 
punkcie na podstawie znajomości połoŜeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, 
charakterystyki podłoŜa terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany 
naturalne i urbanistyczne. Wyniki odniesiono do wymogów zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,  poz. 826 z póź. zmian.). 

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego 
wykonano przy wykorzystaniu programu EK100W. Podczas prowadzenia obliczeń 
wykorzystano dane uzyskane od projektanta oraz informacje uzyskane od Inwestora w 
zakresie czasu pracy  Inwestycji oraz zakładane ilości pojazdów poruszających się po terenie 
Inwestycji. Wyniki obliczeń odniesiono do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 16, poz. 87), gdzie podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których 
uśrednione są wartości odniesienia. 

 
10.2. Opis przewidywanych znacz ących oddziaływa ń planowanego przedsi ęwzięcia na 

środowisko, obejmuj ący bezpo średnie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótko-
, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziały wania na środowisko  

 Analiza poniŜszej tabeli pozwala na stwierdzenie, Ŝe   funkcjonowanie  planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy 
środowiska. 
  

oddział ywanie  Istnienie 
przedsi ęwzięcia 

Wykorzystanie 
zasobów 
środowiska 

(zuŜycie wody) 

Emisje  
ścieki  powietrze  hałas  odpady  

Bezpo średnie  + - - + + - 
Pośrednie  - + + - - + 
Wtórne  - - - - - - 
Skumulowane  - - - - - - 
Krótkoterminowe  - - - - - - 
Średniot erminowe  - - - - - - 
Długoterminowe  - - - - - + 
Stałe  + + + + + - 
Chwilowe  - - + - - + 
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11. Opis przewidywanych działa ń mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensacj ę przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń 
na środowisko, w szczególno ści na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralno ść tego obszaru.  

 
Zagadnienia ochrony środowiska, oraz zmniejszenie uciąŜliwości dla ludzi ma 

szczególne znaczenie w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, a takŜe eksploatacji 
Inwestycji jako procesu długotrwałego.  

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko dla fazy realizacji naleŜy 
minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą 
organizację robót. Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i 
urządzeniami sprawnymi technicznie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 
obowiązujących przepisów i stosowanie ramowych wytycznych BHP. 
 Projekt budowlany zostanie opracowany zgodnie z przepisami ochrony środowiska 
i przepisami branŜowymi. Projekt ten uwzględniać będzie zastosowanie 
najnowocześniejszych urządzeń, które mają certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w Polsce jak równieŜ na świecie.  

Staranna i poprawna eksploatacja urządzeń technicznych i technologicznych, 
terminowo i fachowo przeprowadzane remonty, odpowiednio wyszkolona załoga i właściwa 
organizacja pracy – to warunki, jakie minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia awarii 
zagraŜających Ŝyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujących zagroŜenia dla innych komponentów 
środowiska. 
 Do najwaŜniejszych projektowanych rozwiązań chroniących środowisko i okolicznych 
mieszkańców na terenie obiektu naleŜy zaliczyć:  
• zaprojektowanie poszczególnych elementów Stacji Paliw wraz z infrastrukturą z 

uwzględnieniem, na danym terenie, warunków geologicznych i hydrogeologicznych,  
• eksploatację obiektu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami branŜowymi,  
• zastosowanie nowoczesnych urządzeń technicznych i technologicznych,  
• zaprojektowanie rozdzielczego systemu kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód 

deszczowych z rejonu rozładunku paliw i tankowania pojazdów poprzez separator  
koalescencyjny)  

• teren dystrybucji paliw (rejon tankowania i spustu paliw) będzie odpowiednio utwardzony 
(poprzez szczelne, zmywalne i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z betonu o 
podwyŜszonej szczelności) i wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne rozlane resztki 
paliwa w trakcie tankowania spływały do wewnętrznej kanalizacji a następnie urządzeń 
podczyszczających, 

• ekran akustyczny o wysokości 3 m planowany od strony zabudowy mieszkaniowej (od 
strony południowej), 

• okresowe czyszczenie i konserwacja urządzeń gospodarki wodno – ściekowej (separator) 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji,  

• prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami na terenie obiektu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

• eksploatację urządzeń zgodnie z przepisami bhp i p.poŜ. oraz stosowanie się do instrukcji 
obsługi urządzeń,  

• obiekty, urządzenia i instalacje zabezpieczone będą przed wyładowaniami 
atmosferycznymi oraz zastosowana zostanie odpowiednia ochrona od poraŜeń, 

• obiekt zostanie wyposaŜony w odpowiednią ilość sprzętu p.poŜ. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

• utrzymywanie całość obiektów i instalacji w naleŜytej sprawności i czystości, 
• do przetrzymywania paliwa zastosowane zostaną zbiorniki dwupłaszczowe z 

elektroniczną kontrolą szczelności płaszcza, 
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• zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych i rurociągów technologicznych 

zabezpieczone będą przed działaniem korozji odpowiednimi powłokami ochronnymi.  
• instalacje paliwowe wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych, odpornych na korozję, 

montowane w systemie UPP lub KPS. Są to instalacje posiadające aprobaty techniczne i 
certyfikaty dopuszczające do przesyłu produktów naftowych 

• stacja pracować będzie w systemie pełnej hermetyzacji, tj. hermetyzacji rozładunku paliw 
z cysterny samochodowej do komór zbiornika oraz hermetyzacji procesu wydawania 
paliw przez dystrybutory, 

• miejsca niebezpieczne zostaną oznakowane i zabezpieczone,  
• celem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Stacji Paliw na etapie jej eksploatacji 

naleŜy: mierzyć ilość paliwa w zbiorniku przed jego napełnieniem z autocysterny aby nie 
dopuścić do jego przepełnienia, przestrzegać okresowego czyszczenia zbiorników paliw 
oraz innych urządzeń podczyszczających, prowadzić eksploatację inwestycji przez 
uprawnionych i przeszkolonych pracowników zgodnie z przepisami, 

Szczegółowe rozwiązania jakie zostaną zastosowane przy realizacji i eksploatacji obiektu 
Stacji Paliw wraz z infrastrukturą zostaną przestawione projekcie budowlanym.  
 
 Rozwiązania chroni ące środowisko w zakresie zagro Ŝenia zwykłego. 

W celu dostosowania do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 21 listopada 2005 roku 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 (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1853), przewiduje 
się wykonanie lub zainstalowanie odpowiednich urządzeń i zabezpieczeń na stacji paliw, 
zabezpieczających przed przenikaniem paliwa do gruntu i wód gruntowych, tj.:  
• przewiduje się zainstalowanie 2 zbiorników stalowych podziemnych, dwupłaszczowych, 

dwukomorowych zabezpieczonych przed odkształceniem i uszkodzeniem. KaŜdy zbiornik 
będzie miał pojemność 50 m3. Zbiorniki magazynowe będą wyposaŜone w przewody 
odpowietrzające z zaworami oddechowymi, 

• zbiorniki wyposaŜone będą w dwa systemy pomiaru paliwa: 
− ręczny – przy uŜyciu listwy pomiarowej, 
− automatyczny – ciągły, oparty na elektronicznych systemach pomiarowych 

• dobrane zbiorniki wyposaŜone będą w „suchy” system kontroli szczelności poprzez 
wprowadzenie do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika czujników węglowodorów i 
wody, podłączonych do centralki, która uruchamia alarm w przypadku zaistnienia 
przecieku. 

• zbiorniki posiadać będą wbudowane w rurze zlewowej w wewnątrz zbiornika urządzenie 
zabezpieczające przed przepełnieniem. Jest to mechaniczny zawór bezpośredniego 
działania uruchamiany pływakiem lub czujnikami działającymi na zasadzie mechanizmu 
Venturi ego. 

• zbiorniki zabezpieczone są przed zmieszaniem produktów w zbiorniku (przegroda),  
• zaprojektowano  zastosowanie separatora koalescencyjnego, 
• zastosowanie systemu hermetyzacji procesów napełniania zbiorników i tankowania 

pojazdów – w celu wyeliminowania emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza. 
 
Rozwi ązania chroni ące przed  nadzwyczajnym zagro Ŝeniem środowiska. 
w zakresie zagro Ŝenia wybuchem i po Ŝarem Stacji Paliw  - zagroŜenie powstania poŜaru 
Stacji Paliw, czy teŜ wybuchu mieszanin par benzyn lub gazu propan-butan – z powietrzem, 
moŜe nastąpić na skutek: 
− rozszczelnienia komór autocysterny lub zbiorników; 
− awarii zaworów w instalacji paliwowej lub autocysternie;  
− pęknięcia przewodu spustowego autocysterna - zbiornik.  
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 Celem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego projektowanego obiektu 
przyjęte będą następujące rozwiązania i warunki: 
• przyjęte lokalizacje poszczególnych obiektów i urządzeń stacji z zachowaniem wzajemnie 

- wymaganych stref i odległości zgodnie z przepisami,  
• bezpieczeństwo przed zagroŜeniem poŜarowym i wybuchowym zespołu stacji gazu 

płynnego LPG zachowany został poprzez odpowiednią lokalizację zbiorników, 
• dla  benzyn  przyjęto odmierzacze  paliw wyposaŜone w „odsysacze par”  wraz  z  

instalacją odprowadzania ich do zbiornika (system VRS),   
• zasilanie stacji paliw, w tym i gazu LPG odbywać się będzie linią energetyczną kablową,  
• wprowadzone zostanie zabezpieczenie przed ładunkami elektryczności statycznej 

poprzez uziemienie: instalacji paliwowych, zbiornika paliw i zespołu zbiornikowego gazu 
LPG, zadaszenia oraz dystrybutorów. Przewidziano równieŜ wyposaŜenie zespołów 
zbiorników w linki do uziemiania autocystern zaopatrujących stację w paliwa, 

• przyjęte zostaną rozwiązania zapewniające stałą kontrolę pracy instalacji i urządzeń. 
 
w zakresie rozlewu produktów naftowych  

 Przestrzeganie przepisów oraz usytuowanie Stacji Paliw w sposób uwzględniający 
wymogi jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych pozwoli na wyeliminowanie 
prawdopodobieństwa wystąpienia stanów zagroŜenia. Teren dystrybucji paliw (rejon 
tankowania i studzienki zlewowej) będzie odpowiednio utwardzony (poprzez szczelne, 
zmywalne i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z betonu o podwyŜszonej szczelności) i 
wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne rozlane resztki paliwa w trakcie tankowania 
spływały do urządzeń podczyszczających (separator koalescencyjny z osadnikiem). 
Ewentualnie powstałe zanieczyszczenie powierzchni dróg i placów w wyniku rozlewu lub 
wycieków niewielkich ilości produktów naftowych będą likwidowane przez obsługę przy 
uŜyciu odpowiednich środków chemicznych (np. systemu "SINTAN"). 
 Natomiast ewentualnie powstałe skaŜenie terenu stacji produktami naftowymi powinno 
być likwidowane przez odpowiednie, wyspecjalizowane słuŜby ratownictwa chemicznego. 
 Stacja paliw będzie posiadać instrukcje przeciwdziałania nadzwyczajnym zagroŜeniom 
środowiska, a takŜe wykaz działań jakie naleŜy podjąć, aby zlikwidować skutki awarii. 
Zastosowane wyŜej wskazane rozwiązania praktycznie wyeliminują moŜliwość powstania 
stanów awaryjnych. 
  
 W związku z realizacją Inwestycji nie dojdzie do zniszczenia cennych siedlisk 
przyrodniczych występujących w granicach pobliskiego Ogrodu Botanicznego. Brak 
szkodliwego wpływu zaplanowanej do budowy stacji paliw na warunki przyrodnicze ogrodu 
zapewniony zostanie poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań  technicznych i 
technologicznych, staranną i poprawną eksploatację urządzeń, przeprowadzanie 
terminowych i fachowych remontów, odpowiednie wyszkolenie załogi oraz właściwą 
organizację pracy i funkcjonowanie stacji. 
 Przewiduje się, Ŝe planowana Inwestycja ze względu na swój charakter i duŜą 
odległość nie pogorszy stanu siedlisk, a takŜe nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których 
zostały wyznaczone najbliŜsze obszary sieci ekologicznej Natura 2000. Planowana 
inwestycja nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie 
zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi pomiędzy kluczowymi 
gatunkami dla których wyznaczono te obszary. Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy 
róŜnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość 
populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których 
powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje Ŝadnych 
chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczowych czynników ekologicznych 
warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych. Inwestycja nie będzie wywoływała 
oddziaływań, które mogłyby w sposób skumulowany wpływać na sieć obszarów Natura 2000. 
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Ze względu lokalizację planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie 
spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 
 Biorąc pod uwagę powyŜsze przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w związku z 
realizacją przedsięwzięcia nie będzie konieczne.  

 
 

12. JeŜeli planowane przedsi ęwzięcie jest zwi ązane z uŜyciem instalacji, 
porównanie proponowanej technologii z technologi ą spełniaj ącą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r – Prawo ochrony środowiska.  
 
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko jeŜeli planowane przedsięwzięcie jest związane z 
uŜyciem instalacji, w Raporcie porównuje się proponowaną technologię z technologią 
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska. Art. 143 Prawa ochrony środowiska mówi, iŜ technologia 
stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i 
urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w 
szczególności: 

− stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń, 
− efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
− zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
− stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz moŜliwość odzysku 

powstających odpadów, 
− rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
− wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 
− postęp naukowo-techniczny. 

Porównanie stosowanej na terenie Inwestycji technologii z wymaganiami, o których 
mowa przedstawiono w tabeli: 
 
Lp Wymagania art. 14 3  

Prawo ochrony środowiska 
Technologia proponowana na terenie Inwestycji  

1 Stosowanie substancji o małym 
potencjale 
zagroŜeń 

Stosowane substancje na terenie obiektu (i ich ilości) nie 
powodują  zaliczenia inwestycji  do zakładu o zwiększonym 
lub o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii 
przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku 
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., 
Nr 0, poz. 1479).  

2 Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Obiekty stacji (budynek, dystrybutory, oświetlenie)  zasilane 
będą w energię elektryczną z planowanego przyłącza. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie 
planowanej Inwestycji podczas jej eksploatacji wyniesie do 
ok. 180  MWh w skali rocznej. 

3 Zapewnienie racjonalnego zuŜycia 
wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw 

Gospodarka wodna w obiekcie prowadzone będzie w sposób 
maksymalnie efektywny.  
Urządzenia eksploatowane i planowane do zastosowania na 
terenie obiektów będą nowoczesne i ich praca nie wiąŜe się 
z wykorzystaniem ponadnormatywnych ilości energii i wody. 

4 Stosowanie technologii 
bezodpadowych 

Powstające na terenie Inwestycji wszystkie rodzaje odpadów 
będą zbierane w sposób selektywny, okresowo gromadzone 
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Lp Wymagania art. 14 3  

Prawo ochrony środowiska 
Technologia proponowana na terenie Inwestycji  

i małoodpadowych oraz moŜliwość 
odzysku 
powstających odpadów 

w wyznaczonych miejscach a następnie zostaną 
przekazywane do dalszego przetwarzania uprawnionym 
podmiotom.  

5 Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, Ŝe poza 
granicami terenu  Inwestora nie wystąpią ponadnormatywne 
oddziaływania związane z funkcjonowaniem Inwestycji, w 
szczególności oddziaływania związane z emisją 
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu.  

6 Wykorzystywanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali 
przemysłowej 

Wykorzystywana i planowana do zastosowania technologia 
oparta jest o nowoczesne rozwiązania, znajdujące 
zastosowanie w skali całego kraju i innych krajach 
europejskich. Rozwiązania takie spotykają się powszechnie 
z uznaniem organów ochrony środowiska w zakresie 
zastosowanych urządzeń technicznych, technologicznych i 
organizacyjnych bezpiecznych dla środowiska.  

7 Postęp naukowo-techniczny Opracowując  koncepcję zagospodarowania projektant 
korzystał z doświadczeń własnych oraz innych firm 
projektujących i zarządzających podobnymi obiektami. 
Niemniej uwzględniono teŜ najnowsze technologie i postęp 
naukowy a przede wszystkim obowiązujące w  tej dziedzinie 
przepisy.  

 
 
13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi ęwzięcia jest konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego u Ŝytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony 
środowiska, oraz okre ślenie granic takiego obszaru, ogranicze ń w 
zakresie przeznaczenia terenu, wymaga ń technicznych dotycz ących 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.   

  
 Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
obszar ograniczonego uŜytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.  
 Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, Ŝe nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiadać będzie tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 

 
  
14. Analiza mo Ŝliwych konfliktów społecznych zwi ązanych z planowanym 

przedsi ęwzięciem.  
  
 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
obejmuje udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport jest 
wykładany do wglądu. Zgodnie z art. 34 w/w Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kaŜdy obywatel ma prawo 
składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  

Realizacja i funkcjonowanie Inwestycji nie naruszy interesów osób trzecich tak pod 
względem formalno-prawnym, jak równieŜ pod względem wpływu na środowisko. 
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Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania terenów 
sąsiednich oraz nie spowoduje uciąŜliwości w korzystaniu z infrastruktury w rejonie 
inwestycji. Nadmienić przy tym naleŜy, Ŝe w obrębie tej samej parceli funkcjonuje obecnie 
duŜy obiekt handlowy z parkingiem na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Planowana 
Inwestycja nie jest projektowana na terenie dotychczas nieuŜytkowanym,  a na terenie 
obecnie juŜ przekształconym w wyniku działalności gospodarczej. 

Protesty i skargi, które wpłynęły do Urzędu Miasta Lublin nie mają realnego 
uzasadnienia w świetle przeprowadzonych obliczeń i analiz zamieszczonych w niniejszym 
raporcie. PoniŜej przedstawiamy odniesienie się do wszystkich pism, które wpłynęły w 
związku z planowanym przedsięwzięciem.  
Ad. pisma Anny Bie Ŝanek i Tomasza Bie Ŝanek z dnia 30.12.2015 r.  
Wykrojenie na mapach obszaru południowo – wschodniego, gdzie umieszczona była jej 
metryczka nie było działaniem celowym. Projektanci ani autorzy dokumentacji nie mieli na 
celu zataić faktu sąsiedztwa planowanej Inwestycji z Ogrodem Botanicznym. Nadmienić 
jednak trzeba, Ŝe teren Ogrodu Botanicznego nie jest bezpośrednim „sąsiadem” parceli 
objętej przedsięwzięciem, nie znajdzie się równieŜ w zasięgu oddziaływania planowanej 
Inwestycji. Do raportu została dołączona mapa zagospodarowania terenu z wrysowaną 
granicą Ogrodu Botanicznego i wpisana jego odległością od zbiornika magazynowego i 
budynku stacyjnego wynoszących odpowiednio 39,05 m i 41,15 m.  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 
2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst 
jednolity Dz. U. 2016 Nr0, poz. 71) nie przekreślają w sposób jednoznaczny (co sugerują 
autorzy protestu) moŜliwości zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia.  
 Jedynie w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 nr 0 poz. 1651 z późniejszymi zmianami) mowa jest o zakazie  wznoszenia w 
sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych lub urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, wpływających 
szkodliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów. 
Ustawa jednakŜe nie określa odległości tego sąsiedztwa, ani nie zawiera wykazu 
przedsięwzięć, których ten zakaz dotyczy. W celu sprawdzenia wpływu Inwestycji na 
środowisko wykonuje się ocenę jego oddziaływania. W niniejszym opracowaniu - po 
sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko -  wykazano brak szkodliwego 
oddziaływania na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ogrodu 
Botanicznego.  
 Analiza związana z KIP była prowadzona w listopadzie a wniosek złoŜony do UM 
WOŚ 30.11.2015, zaś Państwo BieŜanek dla swojej działki nr 15/13 pozwolenie na budowę 
uzyskali 29.10.2015 a więc ich decyzja stała się ostateczna około 20.11.2015 plus okres 
zgłoszenia budowy 7dni (około 28.11.2015) czyli budowy obiektu jeszcze nie było (działka 
była niezabudowana) kiedy Inwestora składał wniosek i prowadzona była analiza, a więc nie 
moŜna było wziąć pod uwagę tego budynku w opracowaniu karty informacyjnej. 
 Budynek w budowie, który wskazują autorzy protestu został uwzględniony w 
obliczeniach i analizie oddziaływania na środowisko przeprowadzonej w niniejszym raporcie.  
 Obecnie zarówno ulica Willowa jak i parking Lidl – a jest oświetlony. Oświetlenie 
wykonane w związku z planowaną inwestycją zostanie zaprojektowane prawidłowo, zgodnie 
z przepisami i warunkami branŜowymi. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych 
norm w tym zakresie.  
 Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie 
spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza, czyli poziomów odniesienia 
substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031) oraz wartości 
odniesienia dla substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
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powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87) poza terenami objętymi Inwestycją. Wnioski potwierdzają 
wydruki oraz załączniki graficzne.  
 Po dodatkowym przeanalizowaniu w projekcie zmieniono udział powierzchni zieleni ze 
140,84 m2 na 267, 0 m2.  
  
Ad. pisma Przedsi ębiorstwo Wielobran Ŝowe LABORA Spółka z o.o. z dnia 22 grudnia 
2015 r.  
Stwierdzenie spółki PW Labora, iŜ budowa stacji benzynowej w pobliŜu budynków 
mieszkalnych obniŜy ich wartość nie jest w Ŝaden sposób uzasadnione. Jest to tylko 
subiektywne stwierdzenie nie poparte analizą ekonomiczną ani finansową. Zatem jest to 
stwierdzenie bezpodstawne. NaleŜałoby raczej doszukiwać się tutaj kwestii braku popytu na 
tego typu obiekty mieszkaniowe w tym rejonie dzielnicy Sławin co uwidocznione jest 
zrealizowaną tylko częścią inwestycji od 2012roku, a takŜe poziomem ich sprzedaŜy, oraz 
kwestii realizowanych obiektów typowo konkurencyjnych w niedalekiej odległości tj. budynki 
mieszkalne wielorodzinne przy ul. Sławinkowskiej oraz planowane do realizacji budynki 
mieszkalne wielorodzinne na Górkach Czechowskich. Tego typu obiekty konkurencyjne 
stwarzające podaŜ mają wpływ na spadek wartości i realną stratę finansową tejŜe inwestycji 
PW Labora. Stacja paliw w Ŝaden sposób nie jest obiektem konkurencyjnym a wręcz 
przeciwnie, jest obiektem przyciągającym mieszkańców i wypełniającym lukę w 
infrastrukturze kompleksowej usług publicznych w rejonie dzielnicy Sławin, gdyŜ w promieniu 
1.5km nie ma tego typu obiektu usług przy tak duŜym potencjale mieszkańców i tempie 
rozwoju tej dzielnicy. Stacja paliw zapewni mieszkańcom bezpośredni dostęp do takiej usługi 
w tym rejonie dzielnicy bez konieczności wyjazdu w inną część miasta przynosząc 
oszczędności zarówno czasowe jak i finansowe. 
 Zgodnie z zasadą równości obywatela wobec prawa Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej wszyscy wobec prawa są równi i nikt nie moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu 
gospodarczym i społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Dlatego nie moŜna stawiać własnego 
interesu ponad interes drugiego obywatela czy teŜ podmiotu gospodarczego. NaleŜy 
podkreślić, iŜ wskazane przez PW Labora działki nr 15/14, 15/15, 15/19 ( z których działki nr 
15/16, 15/17 przeznaczone pod drogi dojazdowe, 15/6 działka drogowa)  na których będą w 
przyszłości realizowane segmenty mieszkalne nie są w oddziaływaniu obiektu stacji paliw 
zlokalizowanej w odległości ponad 100m od tych działek, będą one raczej w znacznym 
stopniu schowane za obiektem handlowym LIDL. Natomiast działka nr 18/18 nie leŜy w 
najbliŜszym otoczeniu działki nr 113/4, 113/17 na części której planowana jest stacja paliw, 
jak równieŜ w obrębie nr 31. Nie moŜna zatem mówić o realnej stracie finansowej ze względu 
na planowaną lokalizację  stacji paliw na części działek  113/4 i 113/17. 
 Jednocześnie zarzut wpływu stacji paliw na planowane przez spółkę PW Labora 
dalsze segmenty mieszkalne dla których przedmiotowa spółka posiada decyzję o warunkach 
zabudowy nie ma takŜe uzasadnienia, gdyŜ niewskazywana jest ich lokalizacja. Trudno 
zatem jest mówić o negatywnym wpływie planowanej stacji paliw na części działek 113/4 i 
113/17 na przedmiotowe planowane dalsze segmenty mieszkalne. Nie ma więc takŜe i w tym 
przypadku mowy o realnej stracie finansowej jak i znaczącym obniŜeniu ich wartości ze 
względu na planowaną lokalizację  stacji paliw.  

Z uzyskanych wyników badań, obliczeń komputerowych i analiz poszczególnych 
komponentów środowiska wynika, Ŝe planowana Inwestycja nie będzie w sposób 
ponadnormatywny niekorzystnie oddziaływała na środowisko, a tym samym na tereny poza 
granicami parceli a w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej.  

 
Ad. pisma zbiorowego z dnia 21.12. 2015  
 Zgodnie z przytoczonym w piśmie artykułem w celu sprawdzenia wpływu Inwestycji na 
środowisko wykonuje się ocenę jego oddziaływania. W niniejszym opracowaniu - po 
sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko - wykazano brak szkodliwego 
oddziaływania na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ogrodu 
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Botanicznego. Z uzyskanych wyników badań, obliczeń komputerowych i analiz 
poszczególnych komponentów środowiska wynika, Ŝe planowana Inwestycja nie będzie w 
sposób ponadnormatywny niekorzystnie oddziaływała na środowisko, a tym samym na 
tereny poza granicami parceli a w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej.  
 Stacja paliw została zaprojektowana i usytuowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. Przy 
sytuowaniu poszczególnych urządzeń zachowano warunki wynikające z technologii stacji 
paliw, zachowując wymagane minimalne strefy bezpieczeństwa.  
Celem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwwybuchowego 
projektowanego obiektu przyjęte będą następujące rozwiązania i warunki: 
• przyjęte lokalizacje poszczególnych obiektów i urządzeń stacji z zachowaniem wzajemnie 

- wymaganych stref i odległości zgodnie z przepisami,  
• bezpieczeństwo przed zagroŜeniem poŜarowym i wybuchowym zespołu stacji gazu 

płynnego LPG zachowany został poprzez odpowiednią lokalizację zbiorników, 
• dla  benzyn  przyjęto odmierzacze  paliw wyposaŜone w „odsysacze par”  wraz  z  

instalacją odprowadzania ich do zbiornika (system VRS),   
• zasilanie stacji paliw, w tym i gazu LPG odbywać się będzie linią energetyczną kablową,  
• wprowadzone zostanie zabezpieczenie przed ładunkami elektryczności statycznej 

poprzez uziemienie: instalacji paliwowych, zbiornika paliw i zespołu zbiornikowego gazu 
LPG, zadaszenia oraz dystrybutorów. Przewidziano równieŜ wyposaŜenie zespołów 
zbiorników w linki do uziemiania autocystern zaopatrujących stację w paliwa, 

• przyjęte zostaną rozwiązania zapewniające stałą kontrolę pracy instalacji i urządzeń. 
W celu dostosowania do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 21 listopada 2005 roku 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 (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1853), przewiduje 
się eksploatację i wykonanie urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem paliwa do 
gruntu i wód gruntowych 

Aby zapobiec dalszym konfliktom, naleŜy wykonywać wszelkie czynności związane z 
pracami budowlanymi w porze dziennej oraz prowadzić budowę i eksploatację zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją oraz instrukcjami pracy poszczególnych maszyn i urządzeń.  
  
15. Propozycja monitoringu oddziaływania planowaneg o przedsi ęwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub u Ŝytkowania w szczególno ści 
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 ora z integralno ść 
tego obszaru  

 
Etap realizacji.  

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych wymagany jest stały nadzór budowlany 
według obowiązujących przepisów branŜowych.  
 
Etap eksploatacji.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542) dla planowanego przedsięwzięcia nie ma 
konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.  
 Monitoring funkcjonowania Inwestycji na etapie eksploatacji Inwestycji realizowany 
będzie w zakresie okresowej kontroli w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarki 
odpadami przez organy administracji publicznej. Na terenie Inwestycji będzie prowadzona 
ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów 
będą prowadzone dokumenty (karty ewidencji odpadów) zgodne z wzorem opublikowanym w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
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dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1973). 
Wytwórca odpadów jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań o 
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Posiadacz odpadów jest 
obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, przez okres 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

 
Etap likwidacji.  

Ewentualna faza likwidacji inwestycji wiązać się będzie z wyburzeniem obiektów i 
demontaŜem instalacji. W związku z poniesionymi duŜymi nakładami finansowymi na 
realizację inwestycji etap likwidacji jest mało prawdopodobny. Bardziej prawdopodobna jest 
ewentualna adaptacja obiektu wraz z infrastrukturą na inny profil działalności gospodarczej. 
Ewentualne etap likwidacji inwestycji nie jest związany z koniecznością monitoringu tych 
prac.  

 
16. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowuj ąc raport.  
 
Przy opracowywaniu „Raportu..” nie napotkano na trudności wynikające z 

zastosowania urządzeń technicznych czy teŜ rozwiązań technologicznych, które mogłyby 
stwarzać zagroŜenie dla środowiska. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne 
odpowiadać będą standardom stosowanym w Polsce oraz w światowych rozwiązaniach przy 
eksploatacji tego typu inwestycji.  

Analizując przedmiotową Inwestycję, moŜna stwierdzić, Ŝe zarówno przebieg prac 
montaŜowych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego wzrostu wpływu emisji 
zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Z tego teŜ powodu pewne niedostatki wynikające 
z niedoskonałości modeli matematycznych zastosowanych do obliczeń emisji 
zanieczyszczeń do powietrza nie są istotne dla całego obszaru oddziaływania omawianych 
źródeł na otoczenie. 

NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe w zaleŜności od pozycji literaturowej spotykane są róŜne 
wskaźniki emisji jednostkowej, a takŜe róŜne metodyki obliczeniowe. W niniejszym raporcie 
wybrano najniekorzystniejsze wskaźniki emisyjne, a obliczenia wykonano metodami 
obliczeniowymi dającymi wyniki najwyŜsze w zakresie poziomu emisji. Powoduje to 
“zachowanie pewnej rezerwy dla środowiska” w bezpośrednim sąsiedztwie omawianych 
źródeł emisji substancji zanieczyszczających. 

 
17. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym informacji zawartych w 

raporcie w odniesieniu do ka Ŝdego elementu raportu.  
 
17.1. Informacje ogólne.  
 Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji 
paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Willowej w Lublinie” został opracowany 
na zlecenie Inwestora: Przedsiębiorstwo Budowlane „DELTA-K” Sp. z o.o. ul. Północna 48, 
20-064 Lublin. 

 
17.2. Opis planowanego przedsi ęwzięcia. 

 Projektowana Stacja Paliw prowadzić będzie sprzedaŜ detaliczną paliw płynnych - 
benzyny E95, oleju napędowego oraz gazu propan butan - w ramach obsługi lokalnego ruchu 
samochodowego.  
Planuje się realizację następujących elementów: 

• pawilon stacji wraz ze sklepem (podstawowe artykuły), 
• dwa podziemne, dwukomorowe zbiorniki  paliw płynnych o pojemności 50 m³ kaŜdy  
• jeden podziemny zbiornik  na gaz propan – butan o pojemności 20 m³, 
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• dwa dystrybutory paliw  3– produktowe, dwustronnych, 6-cio węŜowe , po 3 węŜe na 

stronę, 
• jeden dystrybutor LPG, dwuwęŜowy, 
• wiata nad stanowiskami do tankowania  
• wewnętrzny układ komunikacji,  
• stanowisko zlewowe paliw  
• wewnętrzna sieć  kanalizacji deszczowej z przyłączami 
• wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
• wewnętrzna sieć wodociągowa z przyłączami 
• sieć gazowa z przyłączami  
• podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych  
• separator substancji ropopochodnych  
• instalacja energetyczna i oświetlenie terenu wraz z przyłączem, 
• elementy identyfikacji wizualnej – reklama, znaki informacyjne. 

 
 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w  północno - wschodniej części 
Lublina przy ul. Willowej. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie części działek 113/4 i 113/17. 
 
Usytuowanie przedsi ęwzięcia, z uwzgl ędnieniem mo Ŝliwego zagro Ŝenia dla 
środowiska:  

• Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
W rejonie planowanej Inwestycji brak jest obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
oraz obszarów wodno – błotnych.   
 

• Obszary wybrzeŜy 
Inwestycja planowana jest poza obszarami wybrzeŜy.  
 

• Obszary górskie lub leśne 
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują obszary górskie lub leśne.  
 

• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

Według regionalizacji hydrologicznej rejon miasta Lublin (zaliczany do regionu lubelsko – 
podlaskiego (IX), makroregionu centralnego) połoŜony jest w obrębie Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) i znajduje się w obszarze jego 
najwyŜszej ochrony (ONO).  
 W bezpośrednim otoczeniu oraz w sąsiedztwie planowanej Inwestycji nie ma 
komunalnych ujęć wody. Lokalizację najbliŜej połoŜonych ujęć wody podano na podstawie 
dokumentacji ”Projekt stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla miast Lublina i Świdnika” 
opracowanej przez POLGEOL w 1998r. NajbliŜej terenu Inwestycji (w odległości ok. 210 m w 
kierunku południowo - zachodnim) zlokalizowane jest ujęcie wody znajdujące się na terenie 
Ogrodu Botanicznego UMCS przy ulicy Sławinkowskiej. Ujęcie to słuŜy do napełniania stawu 
funkcjonującego na terenie ogrodu.  
 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza strefami ochrony bezpośredniej i 
pośredniej powyŜszego ujęcia.  
 

• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie w rejonie 
planowanej Inwestycji wartości średnioroczne stęŜeń zanieczyszczeń kształtują się poniŜej 
wartości dopuszczalnej. Ocena jakości powietrza opracowana przez WIOŚ w Lublinie 
wykazuje, Ŝe na terenie miasta Lublin nie zostały przekroczone standardy jakości powietrza 
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poza stęŜeniem pyłu zawieszonego PM. Aglomeracja lubelska według tej oceny z uwagi na 
przekroczenie stęŜeń pyłu zawieszonego PM10 znajduje się w strefie zaliczonej do klasy C.  
 Podstawę do dokonania oceny jakości gleb stanowi Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na terenie miasta Lublin przeprowadzane są  
okresowe badanie (co 4 lata) jakości gleby i ziemi. Obszar inwestycji ani w jego sąsiedztwo 
nie naleŜy do terenów gdzie standardy jakości gleby i ziemi zostały przekroczone.  
 Zgodnie z mapą akustyczną opracowaną w 2012 r. na terenie objętym Inwestycją nie 
występują przekroczenia standardów akustycznych wskaźników hałasu, dla których zostały 
określone poziomy dopuszczalne. 
 

• Gęstość zaludnienia 
Gęstość zaludnienia na terenie Lublina wynosi ok. 2407 os./km². NajbliŜszy budynek 
mieszkalny znajduje się w odległości ok. 11 m w kierunku południowym od granicy terenu 
planowanej Inwestycji. 

• Obszary przylegające do jezior 
W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do jezior.  
 

• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
W sąsiedztwie terenu objętego Inwestycją nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 
uzdrowiskowej.  
 

• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

NajbliŜsze obszary objęte siecią Natura 2000 to: 
− obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 06 00 96  – 

granica obszaru przebiega w odległości 8,8 km w kierunku wschodnim od terenu 
Inwestycji. 

− obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 06 00 21 – granica obszaru 
przebiega w odległości 12,4 km w kierunku południowo - wschodnim od terenu 
Inwestycji,  

Pozostałe obszary objęte ochroną zlokalizowane w sąsiedztwie to: 
− Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 5,2 km w kierunku południowym od terenu Inwestycji, 
− Rezerwat leśny Stasin - utworzony na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu dla zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej  znajdujący się w 
odległości 5,3 km w kierunku na południowym od terenu Inwestycji 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi - granica obszaru przebiega w 
odległości 4,2 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji. 

− Kozłowiecki Park Krajobrazowy - granica obszaru przebiega w odległości ok. 11,5 km 
w kierunku północnym od terenu Inwestycji  

W odległości ok. 25 m od granicy parceli objętej Inwestycją (ponad 40 m od zbiornika 
magazynowego)  znajduje się ogrodzenie terenu Ogrodu Botanicznego UMCS.  
 

17.3. Elementy przyrodnicze środowiska, obj ęte zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia na środowisko.  

 W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpływu oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków.  
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17.4. Opis istniej ących w s ąsiedztwie lub w bezpo średnim zasi ęgu oddziaływania 

planowanego przedsi ęwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji 
zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 
 

17.5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsi ęwzięcia.  

  W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu Inwestycji 
funkcjonować będzie obecny stan zainwestowania parceli, a więc jedynie obiekt handlowy 
LIDL wraz z przylegającym do niego parkingiem. Realizacja Inwestycji spowoduje racjonalne 
wykorzystanie istniejącej juŜ infrastruktury technicznej oraz dogodnej lokalizacji w stosunku 
do komunikacji zewnętrznej. Biorąc jednak pod uwagę fakt, Ŝe planowana budowa 
spowoduje nieznaczne zwiększenie obciąŜenia dla środowiska (zamykające się w granicach 
Inwestycji) przy znaczących efektach gospodarczych, celowy wydaje się wariant 
Inwestycyjny.  
 

17.6. Opis analizowanych wariantów w tym:  
17.6.1Wariant proponowany przez wnioskodawc ę oraz racjonalny wariant 
alternatywny.  
  Wariant proponowany przez Inwestora to wariant budowy Stacji Paliw wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. Za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia 
naleŜy uznać taki, który jest moŜliwy do wykonania z ekonomicznego, 
technicznego/technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnia załoŜony przez 
wnioskodawcę cel przedsięwzięcia. Alternatywnym wariantem poddanym w opracowaniu 
szczegółowej analizie jest realizacja Stacji Paliw wraz z dwu stanowiskową samoobsługową 
myjnią bezdotykową, równieŜ z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
 
17.6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
 Wariantem korzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany do realizacji – 
stacja paliw z infrastrukturą bez myjni samochodowej. Po przeprowadzonej analizie moŜna 
stwierdzić, Ŝe właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie wariantu preferowanego przez 
Inwestora, poniewaŜ przewiduje on nieznaczne zwiększenie wpływu na środowisko poprzez 
zwiększenie emisji do powietrza atmosferycznego, emisji odpadów, ścieków oraz hałasu, 
jednakŜe nie jest to zmiana powodująca oddziaływania ponadnormatywne na terenach poza 
Inwestycją.  
 Wariant alternatywny obejmujący budowę dwustanowiskowej myjni wiąŜe się z 
większym ruchem samochodowym w obrębie Inwestycji (dodatkowy ruch do myjni) oraz 
dodatkową emisją z kotła grzewczego eksploatowanego w związku z podgrzewaniem wody 
do celów technologicznym. W wariancie tym powstaną równieŜ dodatkowo ścieki 
technologiczne z mycia pojazdów. Przed odprowadzeniem ścieki te muszą zostać 
podczyszczone do wymaganych parametrów co wiąŜe się z instalacją i eksploatacją 
dodatkowych elementów infrastruktury technicznej.  

 
17.7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów, w tym równie Ŝ w przypadku wyst ąpienia powa Ŝnej awarii 
przemysłowej, a tak Ŝe moŜliwego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko.  

17.7.1. Krajobraz i powierzchnia ziemi. 
  Oddziaływanie bezpośrednie związane z realizacją Inwestycji będzie polegało na 
zajęciu terenu pod obiekty budowlane i trwałą zmianę dotyczącą sposobu ich uŜytkowania. 
 W wyniku prowadzenia prac budowlanych: zostanie usunięta wierzchnia warstwa 
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gruntu, wykonane wykopy pod budynek, zbiorniki i niezbędne sieci,  a następnie teren 
zostanie wyrównany. Część terenu zostanie utwardzona. 

  
17.7.2. Klimat.  
 Projektowane przedsięwzięcie na etapie jego eksploatacji nie wpłynie w sposób 
znaczący (t.j. odczuwalny przez człowieka) na zmianę elementów klimatu lokalnego.   
  
17.7.3. Wody powierzchniowe i podziemne.  

W związku z funkcjonowaniem Inwestycji nie przewiduje się moŜliwości pogorszenia 
stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód podziemnych.  
 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i znaczną odległość od najbliŜszego 
cieku nie przewiduje się w związku z eksploatacją Inwestycji moŜliwości pogorszenia stanu 
wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie celów środowiskowych dla 
jednolitych części wód powierzchniowych. 
 
17.7.4. Świat ro ślinny i zwierz ęcy.   
  Planowana inwestycja ze względu na usytuowanie, swój charakter i zastosowane 
rozwiązania techniczne nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze Ogrodu 
Botanicznego. Przewiduje się, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie zredukuje powierzchni 
Ogrodu, nie naruszy jego integralności oraz nie wpłynie negatywnie na jego florę i  faunę.  
Nie będzie miało równieŜ negatywnego wpływu na atrakcyjność Ogrodu Botanicznego. 
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy róŜnorodności biologicznej Ogrodu 
Botanicznego. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie 
lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi ogród.  Zaplanowane przedsięwzięcie 
nie spowoduje Ŝadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu czynników 
ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w ekosystemach występujących w 
Ogrodzie Botanicznym.  
 W związku z powyŜszym nie przewiduje się oddziaływania planowanej Inwestycji w 
Ŝadnym z analizowanych wariantów na obszary podlegające ochronie na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody .  
 
17.7.5. Warunki Ŝycia i zdrowia ludzi.  
  Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe  
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem 
na środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowany 
obiekt spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych 
zanieczyszczeń. Przewiduje się zatem, Ŝe warunki Ŝycia i zdrowia ludzi mieszkających w 
najbliŜszym otoczeniu w związku z funkcjonowaniem planowanej  Inwestycją nie ulegną 
pogorszeniu.   
  
17.7.6. Wystąpienie powa Ŝnej awarii. 

Stacja Paliw płynnych, z uwagi na rodzaj dystrybuowanych produktów naleŜy do 
obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagroŜenie środowiska. ZagroŜenie to moŜe 
wystąpić podczas : 
− wybuchu mieszaniny par paliwa z powietrzem; 
− poŜaru stacji paliw; 
− rozlewu produktów naftowych. 

Profilaktyka i zapewnienie moŜliwie najlepszego bezpieczeństwa w takich 
okolicznościach realizowane jest przez spełnienie obiektu stacji ściśle określonych 
warunków, w tym przeciwpoŜarowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz w przepisach 
rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

Zastosowane w projekcie zabezpieczenia środowiska zdecydowanie zmniejszają 
ryzyko wystąpienia nadzwyczajnego zagroŜenia środowiska.  
  
17.7.7. Określenie mo Ŝliwego transgranicznego oddziaływania na  środowisko  

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie Ustawą z dnia 3 
października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst 
jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1235 z późn. zm.) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej 
odległość od granicy państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
 

17.8. Oddziaływanie na środowisko  proponowanego przez wnioskodawc ę wariantu  
17.8.1 Oddziaływanie na ludzi  

Przeprowadzone analizy emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji hałasu 
wykazały, Ŝe Inwestycja nie będzie stanowić uciąŜliwości dla sąsiadujących terenów 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
17.8.2. Oddziaływanie na ro śliny, zwierz ęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie miało wpływu na 
funkcjonowanie gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w 
obrębie istniejących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie wpłynie równieŜ niekorzystnie na integralność oraz 
spójność najbliŜszych obszarów objętych siecią Natura 2000.  
 
17.8.3. Oddziaływanie na wody. 

W związku z funkcjonowaniem Inwestycji nie przewiduje się moŜliwości pogorszenia 
stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód podziemnych.  
 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i znaczną odległość od najbliŜszego 
cieku nie przewiduje się w związku z eksploatacją Inwestycji moŜliwości pogorszenia stanu 
wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie celów środowiskowych dla 
jednolitych części wód powierzchniowych. 
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefą ochrony najbliŜszego ujęcia 
komunalnego.  
 
17.8.4. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowana 
Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
 
17.8.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny.  

Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe 
funkcjonowaniem inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
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ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej w porze dnia.   

Obliczenia w siatce obliczeniowej wykazały, Ŝe na granicy terenów chronionych 
akustycznie dotrzymane będą wartości dopuszczalne w wysokości 50dB dla pory dnia i 40 
dB dla pory nocy – dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 
17.8.6. Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi z uwzgl ędnieniem ruchów masowych 

ziemi.  
Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji stacji paliw, a w szczególności właściwej 

gospodarce wodno - ściekowej i gospodarce odpadami oraz przy zachowaniu wymogów i 
przepisów ochrony środowiska nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań na 
powierzchnię ziemi. 

 
17.8.7. Oddziaływanie na klimat i krajobraz  
 Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący (t.j. odczuwalny przez 
człowieka) na zmianę elementów klimatu lokalnego.  

Wpływ Inwestycji na krajobraz związany z etapem eksploatacji jest w duŜej mierze 
uzaleŜniony od agresywności formy obiektów i ilości zieleni towarzyszącej zabudowie. 
Kluczowe jest tu przede wszystkim otoczenie całej inwestycji, świadomie kształtowanej  
strefą zieleni, która moŜe spowodować stosunkowo harmonijne wpasowanie się całego 
obiektu w otoczenie. 

 
17.8.8. Oddziaływanie na dobra materialne. 

Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 
obliczenia oddziaływań akustycznych oraz analiza innych komponentów środowiska 
wykazała, Ŝe przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych 
w projekcie oddziaływanie Inwestycji nie będzie stanowiło bezpośredniego zagroŜenia dla 
dóbr materialnych występujących w otoczeniu inwestycji. 
 
17.8.9. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kultur owy, obj ęte istniej ącą 

dokumentacj ą, w szczególno ści rejestrem lub ewidencj ą zabytków 
 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z póź. zmianami) odkryte w trakcie robót 
budowlanych lub ziemnych przedmioty posiadające cechy zabytku podlegają ochronie 
prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
17.8.10. Wzajemne oddziaływanie miedzy 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 powoduje, 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 i klimat akustyczny.  
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17.9. Opis przewidywanych działa ń mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensacj ę przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko, w 
szczególno ści na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralno ść tego obszaru.  

Do najwaŜniejszych projektowanych rozwiązań chroniących środowisko na terenie obiektu 
naleŜy zaliczyć:  

− zaprojektowanie poszczególnych elementów Stacji Paliw wraz z infrastrukturą z 
uwzględnieniem, na danym terenie, warunków geologicznych i hydrogeologicznych,  

− eksploatację obiektu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami 
branŜowymi,  

− zastosowanie nowoczesnych urządzeń technicznych i technologicznych,  
− zaprojektowanie rozdzielczego systemu kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód 

deszczowych z rejonu rozładunku paliw i tankowania pojazdów poprzez separator  
koalescencyjny do zbiornika retencyjnego)  

− teren dystrybucji paliw (rejon tankowania i spustu paliw) będzie odpowiednio 
utwardzony (poprzez szczelne, zmywalne i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z 
betonu o podwyŜszonej szczelności) i wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne 
rozlane resztki paliwa w trakcie tankowania spływały do urządzeń podczyszczających, 

− okresowe czyszczenie i konserwacja urządzeń gospodarki wodno – ściekowej 
(separator) zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji,  

− prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami na terenie obiektu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

− eksploatację urządzeń zgodnie z przepisami bhp i p.poŜ. oraz stosowanie się do 
instrukcji obsługi urządzeń,  

− obiekty, urządzenia i instalacje zabezpieczone będą przed wyładowaniami 
atmosferycznymi oraz zastosowana zostanie odpowiednia ochrona od poraŜeń, 

− obiekt zostanie wyposaŜony w odpowiednią ilość sprzętu p.poŜ. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

− utrzymywanie całość obiektów i instalacji w naleŜytej sprawności i czystości, 
− do przetrzymywania paliwa zastosowane zostaną zbiorniki dwupłaszczowe z 

elektroniczną kontrolą szczelności płaszcza, 
− zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych i rurociągów technologicznych 

zabezpieczone będą przed działaniem korozji odpowiednimi powłokami ochronnymi.  
− instalacje paliwowe wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych, odpornych na 

korozję, montowane w systemie UPP lub KPS. Są to instalacje posiadające aprobaty 
techniczne i certyfikaty dopuszczające do przesyłu produktów naftowych 

− stacja pracować będzie w systemie pełnej hermetyzacji, tj. hermetyzacji rozładunku 
paliw z cysterny samochodowej do komór zbiornika oraz hermetyzacji procesu 
wydawania paliw przez dystrybutory, 

− miejsca niebezpieczne zostaną oznakowane i zabezpieczone,  
− celem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Stacji Paliw na etapie jej 

eksploatacji naleŜy: mierzyć ilość paliwa w zbiorniku przed jego napełnieniem z 
autocysterny aby nie dopuścić do jego przepełnienia, przestrzegać okresowego 
czyszczenia zbiorników paliw oraz innych urządzeń podczyszczających, prowadzić 
eksploatację inwestycji przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników zgodnie z 
przepisami. 

 Przewiduje się, Ŝe planowana Inwestycja ze względu na swój charakter i duŜą 
odległość nie pogorszy stanu siedlisk, a takŜe nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których 
zostały wyznaczone najbliŜsze obszary sieci ekologicznej Natura 2000. Planowana 
inwestycja nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie 
zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi pomiędzy kluczowymi 
gatunkami dla których wyznaczono te obszary. Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy 
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róŜnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość 
populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których 
powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje Ŝadnych 
chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczowych czynników ekologicznych 
warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych. Inwestycja nie będzie wywoływała 
oddziaływań, które mogłyby w sposób skumulowany wpływać na sieć obszarów Natura 2000. 
Ze względu lokalizację planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie 
spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 
 
17.10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi ęwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego u Ŝytkowania.  
 W związku z przeprowadzonymi obliczeniami, które wykazały, iŜ po zastosowaniu 
zabezpieczeń przewidywane istotne oddziaływanie inwestycji nie powoduje przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem inwestora, nie ma konieczności tworzenia obszaru 
ograniczonego uŜytkowania ani określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i 
przeznaczenia terenu. 
 
17.11. Analiza mo Ŝliwych konfliktów społecznych zwi ązanych z planowanym 

przedsi ęwzięciem.  
 Funkcjonowanie obiektu stacji wiązać się będzie ze zwiększonym ruchem pojazdów w 
obrębie parceli a co za tym idzie wzrostem hałasu i większym zanieczyszczeniem powietrza. 
Sytuacja ta moŜe powodować w okolicznych mieszkańcach obawy co do pogorszenia ich 
warunków Ŝycia.  W celu sprawdzenia tego  w opracowaniu przyjęto metodę prostego 
prognozowania wynikowego, polegającą na ocenie planowanego rozwiązania i analizie 
moŜliwego wpływu obiektu na poszczególne elementy  środowiska. Podstawę oceny oparto 
na porównaniu wartości otrzymanych z wartościami normowymi. W przyjętych metodach 
zastosowano wielostopniową ocenę postępowania poprzez: 

− analizę istniejących parametrów i czynników środowiska według dostępnych danych, 
− analizę działań i elementów Inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący 

środowiska, 
− analizę ilościową i ocenę ewentualnych przekroczeń z wykorzystaniem obliczeń 

symulacyjnych określających stopień zagroŜenia środowiska za pomocą dostępnych 
programów komputerowych, 

− porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analiz z obowiązującymi  wartościami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 
określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz. 
Z uzyskanych wyników badań, obliczeń komputerowych i analiz poszczególnych 

komponentów środowiska wynika, Ŝe planowana Inwestycja po zrealizowaniu wszystkich 
elementów ochronnych (ekran akustyczny, monitoring szczelności zbiorników, separator itp.) 
nie będzie w sposób ponadnormatywny niekorzystnie oddziaływała na środowisko a tym 
samym na tereny poza granicami parceli a w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Ponadto przeprowadzone badania i analiza budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych w rejonie parceli potwierdza moŜliwość realizacji przedsięwzięcia w 
sposób bezpieczny dla środowiska, w szczególności środowiska gruntowo-wodnego. 
 
17.12. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego pr zedsięwzięcia na etapie 

jego budowy i eksploatacji lub u Ŝytkowania w szczególno ści na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno ść tego obszaru  
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542) dla planowanego przedsięwzięcia nie ma 
konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.  
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Monitoring funkcjonowania Inwestycji na etapie eksploatacji Inwestycji realizowany 

będzie w zakresie: 
• okresowej kontroli w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami przez 

organy administracji publicznej.   
 
17.13. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowuj ąc raport.  
Przy opracowywaniu „Raportu..” nie napotkano na trudności wynikające z 

zastosowania urządzeń technicznych czy teŜ rozwiązań technologicznych, które mogłyby 
stwarzać zagroŜenie dla środowiska. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne 
odpowiadać będą standardom stosowanym w Polsce oraz w światowych rozwiązaniach przy 
eksploatacji tego typu inwestycji.  
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