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19 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH 

W RAPORCIE 

Raport został sporządzony w odpowiedzi na postanowienie Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 25.09.2020 r. znak OŚ-OD-I.6220.95.2020 stwierdzające konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1839) 

analizowane przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3, ust. 1, pkt. 14) instalacje do powierzchniowej 

obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników 

organicznych, z Wyłączeniem zmian tych Instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu 

technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników. 

Raport sporządzony został zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.) w celu 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 72 ww. ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: CRH ŻAGIEL AUTO Sp. z o.o., ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin. 
Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: Eko Usługi Magdalena 

Grykałowska-Bednarczyk ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin. 

Lokalizacja 

Przedsięwzięcie planowane jest przy Ornej 4 w Lublinie, na działce oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 1222/6 arkusz 1. Obręb ewidencyjny 0071 Konopnica I. 

Teren zakładu oraz jego okolica objęte są zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie, z którym w promieniu 100 m od zakładu 

występują tereny o przeznaczeniu AG - teren aktywności gospodarczej oraz oznaczone 

AG/M4 - teren aktywności gospodarczej na wydzielonych działkach z towarzyszącą funkcją 

mieszkaniową z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację obiektów dla różnych 

form działalności takich jak: średnia i drobna wytwórczość, rzemiosło produkcyjne, warsztaty 

naprawcze i remontowe, zaplecza techniczne budownictwa, składy i magazyny, hurtowni 
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i urządzenia obsługo technicznej średniej i drobnej działalności gospodarczej z funkcją 

mieszkaniową oraz tereny KDD – dróg publicznych – ulice dojazdowe. 

Przedmiotowy zakład jest zlokalizowana poza: 

– obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, ustawy o ochronie przyrody, 

– obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi i ujściami rzek, 

– obszarami wybrzeży, 

– obszarami górskimi lub leśnymi, 

– obszarami objętymi ochroną, strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych, 

– obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody, 

– obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

– obszarami przylegającymi do jezior, 

– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Gęstość zaludnienia miasta Lublin według danych GUS w 2018 r. wynosiła 

2305 osób/km². 

Cechy charakterystyczne – technologia 

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią 

socjalno-biurową Centrum Napraw Powypadkowych Żagiel wraz z zagospodarowaniem 

terenu lokalizacji, na działce nr 1222/6 w Lublinie przy ul. Ornej 4. Główną funkcją 

planowanego przedsięwzięcia będzie działalność usługowa w zakresie motoryzacji (usługi 

blacharsko-lakiernicze). Budynek będzie dwukondygnacyjny, kryty dachem płaskim, 

niepodpiwniczony i zawierać będzie pomieszczenia blacharni i lakierni do napraw 

powypadkowych samochodów, niezbędne zaplecze sanitarno-socjalne, a także kotłownię 

gazową oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne, Na terenie objętym 

zagospodarowaniem planowane jest uzbrojenie inżynieryjne w sieci zewnętrzne, plac 

manewrowy utwardzony z miejscami postojowymi samochodów oraz zieleń z drzewami. 

Uzbrojenie terenu w granicach lokalizacji: linia kablowa nn zalicznikowa, instalacja 
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zewnętrzna gazu ziemnego, wody zimnej, sieci kanalizacji technologicznej, sanitarnej 

i deszczowej z osadnikami i separatorami substancji ropopochodnych oraz szczelnymi 

zbiornikami ścieków (szamba). 

W skład budynku wchodzić będą następujące pomieszczenia: 

– blacharnia i lakiernia z dwoma kabinami lakierniczo — suszarniczymi i jedną podwójną 

strefą przygotowawczą - wraz z towarzyszącym zapleczem, 

– warsztatowa (serwisowa) myjnia pojazdów samochodowych  kotłownia gazowa 

– niezbędne zaplecze sanitarno - socjalne. 

W blacharni będą przeprowadzane blacharskie naprawy karoserii samochodowych: 

powypadkowe i eksploatacyjne. Wykonywane będzie również przywracanie właściwych 

wymiarów i geometrii podwozi samochodów powypadkowych. 

Lakiernia służyć będzie do wykonywania miejscowych napraw lakierniczych 

zniszczonych powierzchni karoserii samochodowych lub ich elementów (po ww. naprawach 

blacharskich) jak również lakierowanie całych pojazdów. Naprawy lakiernicze odbywać się 

będą w strefie przygotowawczej na stanowiskach lakierniczych, oraz w kabinach 

lakierniczosuszarniczych. Warsztatowa myjnia samochodów służyć będzie do mycia 

samochodów przed i po ich naprawie. Zakładowa kotłownia gazowa, zabezpieczająca 

potrzeby wentylacji, centralnego ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz kabiny lakierniczo — suszarnicze wyposażone w palniki gazowe DIRECT FIRE 

z otwartą sekcją spalania (brak kominków spalin) — zasilane będą gazem ziemnym 

wysokometanowym E z gazowej sieci średniego ciśnienia. 

Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 4892 m2w tym planowana powierzchni 

zabudowy — 1486 m2 , powierzchnia utwardzona — 390 m2 tereny zielone 966 m2 . 

Realizacja/ likwidacja przedsięwzięcia 

Warunkiem użytkowania terenu w fazie budowy jest prowadzenie robót ziemnych 

zgodnie z wytycznymi branżowymi i z zachowaniem zasad BHP. Za prawidłowość realizacji 

planowanego przedsięwzięcia będą odpowiedzialni kierownicy robót oraz kierownik 

budowy. Przy wykonawstwie przedsięwzięcia powinni być zatrudnieni przeszkoleni 

pracownicy. Prace powinny być prowadzone z wykorzystaniem sprzętu w pełni sprawnego 

technicznie, co zapobiegnie wystąpieniu niekontrolowanych emisji. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew/krzewów, prac rozbiórkowych. 
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Na etapie realizacji wystąpi emisja związana z wykonaniem planowanych założeń: 

przygotowaniem terenu, wznoszeniem obiektu, prowadzeniem prac budowlanych oraz 

montażowych i wykończeniowych. 

Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj pojazdy ciężarowe 

dostarczające materiały, ciężarówki samowyładowcze, koparki, szlifierki do betonu, itp. 

Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źródło 

emisji zanieczyszczeń. Pojazdy, pracujący sprzęt budowlany i wykończeniowy stanowią 

źródła hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: dwutlenek azotu, tlenek 

węgla, pył, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Odpady wytworzone na etapie realizacji: odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały 

filtracyjne, odpady z betonu, gruzu ceglanego, drewno, metale, odpady komunalne będą 

gromadzone selektywnie w sposób odpowiedni do danego rodzaju odpadu, w miejscu 

przeznaczonym pod zaplecze budowy. 

Woda na etapie realizacji zapewniona będzie z istniejącej na terenie zakładu sieci. 

Woda pitna dla pracowników powinna być zapewniona przez wykonawcę prac np. w formie 

butelkowanej. 

Ścieki bytowe na etapie realizacji należy gromadzić w przenośnych toaletach, które 

powinny być zapewnione przez wykonawcę robót oraz opróżniane w miarę potrzeb przez 

specjalistyczne firmy, posiadające stosowane uprawnienia. 

Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu związana z prowadzeniem planowanych prac, 

montażowych, wykończeniowych, instalacji sprzętu. Emisja związana z realizacją 

przedsięwzięcia będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania tego etapu i ustanie 

z chwilą zakończenia prac nie powodując dalszego oddziaływania na klimat akustyczny na 

tym terenie. 

Dla ochrony środowiska na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka przedsięwzięcia 

oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch pojazdów i czas pracy 

urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz zminimalizuje drogę przejazdu, 

a tym samym ograniczy czas emisji, ograniczy emisję ścieków oraz odpadów. 

W przypadku zakończenia działalności teren wraz z budynkami i wyposażeniem może 

zostać w całości odsprzedany, wydzierżawiony bądź częściowo wynajmowany. Demontaż 

urządzeń i wyposażenia oraz prace rozbiórkowe obiektu budowlanego pod względem emisji 

ścieków, odpadów, emisji do powietrza, w tym hałasu będą zbliżone do etapu realizacji. 

Podczas prawidłowo prowadzonych prac, etap likwidacji nie będzie powodował znaczących 

oddziaływań na środowisko. 
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Eksploatacja przedsięwzięcia 

Na etapie eksploatacji woda będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe 

pracowników, utrzymania czystości powierzchni oraz na cele technologiczne utrzymania 

czystości blacharni, lakierni oraz mycia naprawianych pojazdów - myjnia. 

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie przyłączem z sieci miejskiej na zasadach 

określonych przez administratora sieci. 

Odprowadzanie ścieków sanitarno – bytowych planowane jest do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego o pojemności 10 m³ skąd w miarę potrzeb odbierane będą przez firmę 

posiadającą stosowne uprawnienia. 

Zużycie wody szacowane jest na ok. 540 m³ w skali roku. 

Wody z utrzymania czystości blacharni, myjni oraz lakierni zbierane będą odrębnym 

układem kanalizacji, spływały będą grawitacyjnie do odwodnienia liniowego i układem 

kanalizacji poprzez separator części stałych i substancji ropopochodnych kierowane będą do 

odrębnego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³. System kanalizacji 

w lakierni wyposażony będzie ponadto w oddzielacz farb i lakierów. Wody ze zbiornika 

w miarę potrzeb odbierane będą przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia jako odpad 

płynny pod kodem 13 05 07* zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach na 

zasadzie zlecenia usługi. 

Ilość ścieków socjalno – bytowych przyjęto w szacunkowej ilości ok. 279 m³ w skali roku. 

Ilość odpadów płynnych - zaolejona woda ok. 226,2 m³ w skali roku. 

Wody opadowe i roztopowe zbierane będą do szczelnych betonowych zbiorników 

prefabrykowanych. Wody „czyste” z dachów kierowane będą bezpośrednio do zbiornika, 

wody z terenów utwardzonych będą uprzednio podczyszczane z zawiesin oraz substancji 

ropopochodnych. Łączna pojemność zbiorników wyniesie 60 m³. Zebrane wody będą służyły 

do podlewania terenów zielonych co zapewni retencję wód opadowych w miejscu 

powstawania. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego będą prace lakiernicze na stanowisku przygotowawczym i w kabinach 

lakierniczo-suszarniczych, praca dwóch palników gazowych z kabin lakierniczo-suszarniczych 

o mocy cieplnej 269 kW każdy, spalanie gazu ziemnego w kotłowni gazowej wyposażonej 

w dwa kotły o mocy po 80 kW każdy oraz ruch pojazdów spalinowych. 

Źródłem emisji hałasu na terenie przedsięwzięcie będą ruch pojazdów poruszających się 

po terenie przedsięwzięcia, w tym dostawy, odbiory, serwis, pojazdy klientów. 
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Do obliczeń emisji hałasu przyjęto założenia najmniej korzystne tzn. jednoczesność 

na terenie przedsięwzięcia w czasie odniesienia zarówno ruchu pojazdów, w tym ruch 

pojazdów ciężkich - odbiór odpadów, jak również pracę wszystkich urządzeń w pełnym 

technicznie uzasadnionym wymiarze czasu pracy, zarówno uwzględniając tym samym 

oddziaływania skumulowane oraz sytuację najbardziej niekorzystną. 

W symulacji uwzględniono: 

– emitory liniowe zastępujące ruch pojazdów, 

– emitory kubaturowe zastępujące emisję z pomieszczeń, 

– emitory punktowe zastępujące emisję urządzeń stacjonarnych poza budynkami, 

– ekrany kubaturowe odzwierciedlające obiekty nie emitujące hałasu. 

Na podstawie rozkładu przestrzennego izolinii hałasu stwierdzono, że w zasięgu 

oddziaływania izofon o wartościach dopuszczalnych nie występują tereny podlegające 

ochronie akustycznej wskazane w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu, tj. tereny: 

– „A” uzdrowiska, 

– szpitali poza miastem, 

– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

– zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

– domów opieki społecznej, 

– szpitali w miastach, 

– zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

– zabudowy zagrodowej, 

– rekreacyjno - wypoczynkowe, 

– mieszkaniowo-usługowe, 

– strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania 

akustycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

Rozwiązania chroniące środowisko 

Z uwagi na zbliżony charakter prac prowadzonych w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia jak i w przypadku całkowitej likwidacji zagadnienia te przedstawiono łącznie. 
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Opis przewidywanych działań odnosi się do metod sprawdzonych, stosowanych 

w analogicznych przedsięwzięciach i wykazujących skuteczność w odniesieniu 

do poszczególnych emisji. 

Emisja związana z realizacją/likwidacją będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania 

etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac, nie powodując dalszego oddziaływania. 

Dla ochrony środowiska przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań, mających 

na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą oddziaływań 

na środowisko, w zakresie: 

 na etapie realizacji: 

– prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami 

BHP, przez pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających wymagane 

kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych 

urządzeń, 

– logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy oraz właściwa organizacja pracy 

i utrzymywanie porządku pozwolą na ograniczenie emisji hałasu, zanieczyszczeń do 

powietrza oraz odpadów, 

– właściwa organizacja pracy, wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem w sposób 

określony w obowiązujących przepisach i normach, 

– stosowanie sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, 

montażowego i transportowego, a także materiałów o odpowiedniej jakości, pozwoli na 

ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, jak również emisji do powietrza i hałasu, 

– prosty i liniowy rozkład dróg wewnętrznych oraz wyłączanie silników pojazdów podczas 

ich postoju lub załadunku ograniczą emisję z pojazdów, 

– ograniczenie prac do pory dziennej, 

– utrzymywanie porządku na placu budowy, 

– zapewnienie przez wykonawcę pracownikom przenośnych sanitariatów, 

– transportowanie materiałów sypkich w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu 

(np. poprzez zastosowanie plandek), 

– prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów i przekazywanie 

uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania, ale w pierwszej 

kolejności do procesów odzysku, 
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– selektywne gromadzenie odpadów w odpowiednich dla danego rodzaju warunkach 

w szczególności, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane rozprzestrzenianie,  

czy zanieczyszczenie, 

– wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 

– wykonywanie kontroli stanu technicznego środków transportu oraz urządzeń, 

– zabezpieczenie wykopów powstałych w trakcie robót ziemnych przed gromadzeniem się 

wody opadowej, 

– ogrodzenie terenu zabezpieczające terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz 

zwierząt, 

– kierownik robót powinien każdorazowo przed wznowieniem prac ziemnych skontrolować 

wykopy i uwolnić uwięzione w nich zwierzęta w miejscu bezpiecznym dla danego 

gatunku, 

– zapewnienie sorbentów do natychmiastowego usuwania ewentualnych wycieków, 

– dla ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka 

przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch 

pojazdów i czas pracy urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz 

zminimalizuje drogę przejazdu, a tym samym ograniczy czas emisji dźwięku, 

– ograniczenie natężenia dźwięku emitowanego przez pojazdy i urządzenia, a tym samym 

ograniczenia emisji w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenie 

(wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, sprawne posługiwanie się sprzętem). 

 na etapie eksploatacji: 

– pobór wody z własnego ujęcia na zasadach określonych w decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego, 

– prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zużycia wody, 

– kontrola i utrzymywanie w dobrym stanie systemu poboru wody, 

– prowadzenie oczyszczania ścieków we własnej zakładowej oczyszczalni, 

– odprowadzanie ścieków na zasadach określonych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego, 

– utrzymanie czystości części zimnej na sucho, 

– stosowanie wysokowydajnej myjki do mycia linii i pomieszczeń, 
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– odprowadzanie części powstających wód opadowych powierzchniowo na tereny zielone 

w miejscu ich powstawania oraz na zasadach określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym, 

– zapewnienie ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej za pomocą urządzeń 

grzewczych na paliwa niskoemisyjne – gaz ziemny, 

– wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i dróg dojazdowych, które 

ograniczą czas przejazdu, 

– pielęgnacja urządzonych terenów zieleni, które będą łagodziły oddziaływania związane 

z lokalnym transportem, 

– place manewrowe, parkingi utrzymywane są w odpowiedniej czystości ograniczającej 

występowanie niezorganizowanej emisji pyłu, 

– pojazdy podczas załadunku i rozładunku mają wyłączane silniki, co ogranicza emisję 

hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

– dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu ogranicza ruch 

pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum, 

– dobór sprzętu o optymalnej wydajności ogranicza czas i wielkość emisji, 

– dobór sprzętu o możliwie niskich poziomach mocy akustycznych, 

– obsługa urządzeń przez doświadczony personel, 

– lokalizacja urządzeń linii wewnątrz pomieszczeń zakładu, 

– prowadzenie bieżących konserwacji, napraw i korekty ustawień ogranicza możliwość 

wystąpienia dźwięków odbiegających od warunków standardowej pracy, 

– stosowanie urządzeń o długim okresie działania, 

– regularne przeglądy i konserwacje ograniczające emisję odpadów, 

– systematyczny serwis sprzętu i urządzeń, 

– prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów i przekazywanie 

uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania, ale w pierwszej 

kolejności do procesów odzysku, 

– selektywne gromadzenie odpadów w odpowiednich dla danego rodzaju warunkach 

w szczególności, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane rozprzestrzenianie,  

czy zanieczyszczenie, w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 
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Oddziaływania 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego pozostają ze sobą w ścisłej korelacji 

co oznacza, że oddziaływanie na pojedynczy komponent skutkuje bezpośrednio na niego 

oraz pośrednio na inne z nim powiązane. Zanieczyszczenie pojedynczego elementu może 

oddziaływać na pozostałe i może prowadzić do zachwiania równowagi ekologicznej. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

EK100W wersja 5.1 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, że nie 

wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych 

z zakładu poza jego terenem (za wyjątkiem opisanego powyżej pyłu PM2,5).  

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu 

wynikającego z funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 

atmosferycznego. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania 

akustycznego. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z założeniami przedstawionymi do 

analizy w niniejszym raporcie jak również zgodnie z szeroko pojętymi unormowaniami 

prawnymi nie będzie oddziaływała, w szczególności znacząco, na poszczególne elementy 

środowiska w szczególności na: ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, 

rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, wody 

powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, zabytki, klimat ani krajobraz, 

wynikających zarówno z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska jak 

i z przewidywanych emisji, na poszczególne komponenty środowisk, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oddziaływania na środowisko.  

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania, wystąpienia oddziaływań transgranicznych, ani konfliktów 

społecznych. 

W przedmiotowym przypadku wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest 

jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w związku z czym przewidywane 

oddziaływanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska jest tożsame z oddziaływaniem 

wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. 
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Analiza i monitoring 

Opracowując raport nie napotkano na trudności wynikających z niedostatków 

współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania i map z rozkładem izolinii poszczególnych zanieczyszczeń, 

w tym hałasu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało 

przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia oraz dopuszczalnych substancji poza 

terenem zakładu. W związku z powyższym nie przewiduje się konieczności prowadzenia 

monitoringu emisji zanieczyszczeń powstających w obrębie planowanego przedsięwzięcia, 

jak również oddziaływania na formy ochrony przyrody. 

Nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu hałasu. 

Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie odczytów wodomierza. 

Monitoring ilości odprowadzanych ścieków będzie prowadzony na podstawie analogii do 

wielkości zużycia wody. 

Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów. 

20 ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa zagospodarowania terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie z zaznaczonym 

zasięgiem przedsięwzięcia i zasięgiem oddziaływania, 

2. Powietrze: 

2.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 

2.2. Wyniki obliczeń komputerowych, 

2.3. Rozkład izolinii stężeń godzinowych ditlenku azotu 

2.4. Rozkład izolinii stężeń rocznych ditlenku azotu, 

2.5. Rozkład izolinii stężeń godzinowych styrenu, 

2.6. Rozkład izolinii stężeń rocznych styrenu, 

2.7. Karty charakterystyki – wersja elektroniczna. 

3. Hałas: 

3.1. Dane wyjściowe - parametry emitorów i ekranów oraz wyniki analizy, 

3.2. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu pora odniesienia dnia – brak 

pracy w porze nocy. 
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4. Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25.09.2020 r. znak OŚ-OD-I.6220.95.2020 

stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wersja 

elektroniczna, 

5. Oświadczenie kierującego zespołem. 

 


