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WPROWADZENIE 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 

Centrum Napraw Powypadkowych CRH ŻAGIEL AUTO Sp. z o.o. – budynku produkcyjno-

magazynowego z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu przy ul. Ornej 4 w Lublinie – 

Aneks nr 1 został sporządzony w odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

7.12.2020 r. znak OŚ-OD-I.6220.95.2020. 

1 Należy podać powierzchnię użytkową planowanej inwestycji. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 1506,90 m2. 

2 Dane o punktowych źródłach hałasu zawarte na stronie 39 raportu nie zgadzają 

się z danymi zawartymi na stronie 1 załącznika nr 3.1. Należy zweryfikować 

przyjęte do analizy akustycznej założenia oraz wykonać ją ponownie 

uwzględniając właściwe wartości. 

Przeprowadzono weryfikację założeń przyjętych do analizy akustycznej, dane przyjęte 

do analizy oraz zawarte na stronie 1 załącznika nr 3.1 są poprawne. Dane o punktowych 

źródłach hałasu powinny przedstawiać się następująco: 

Tabela 1 Dane emitorów punktowych 

Symbol 
Współrzędne Wysokość 

Poziom mocy akustycznej 
emitora Lw 

Czas 

x [m] y [m] [m] dB h 

w1 147,0 151,3 7,5 52,0 5,000 

w2 142,7 148,2 7,5 52,0 5,000 

w3 164,4 149,8 7,5 75,0 1,000 

w4 139,2 122,5 7,5 66,0 2,000 

w5 156,7 124,8 7,5 89,4 1,000 

cw1 151,4 132,9 7,5 64,0 8,000 

cw2 153,8 132,8 7,5 58,4 8,000 

ws1 167,0 117,6 4,5 79,0 5,000 

ws2 168,2 122,9 4,5 79,0 5,000 

w6 138,0 129,8 7,5 76,0 8,000 

w7 141,4 120,1 7,5 52,0 8,000 

 

3 Należy wyjaśnić jaki związek z przedmiotowym przedsięwzięciem ma zakład 

o nazwie ULMER wskazany na stronie 80 raportu. 

W Raporcie omyłkowo podano nazwę zakładu ULMER. Zakład ULMER nie ma żadnego 

związku z przedmiotowym przedsięwzięciem. 
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4 Należy przedstawić jakie substancje i w jakich ilościach znajdować się będą na 

terenie zakładu i uzasadnić dlaczego ich obecność nie jest powodem do 

zaliczenia inwestycji do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

Na potrzeby kwalifikacji zakładu przeprowadzono analizę substancji i klasyfikacji CLP 

kategorii zagrożeń wskazanych w tabeli 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138 z późn. zm.). 

Po analizie stwierdzono, że w zakładzie nie występują substancje wymienione w tabeli 

1 ani 2, w związku z czym planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

5 Źródłem oddziaływana będzie dojazd do planowanej inwestycji, bez którego 

niemożliwe będzie funkcjonowanie zakładu. Zasadne jest więc 

przeanalizowanie oddziaływanie drogi dojazdowej w zakresie możliwych emisji 

do środowiska. 

Żadne przedsięwzięcie nie może funkcjonować bez dojazdu, przy czym przedmiotem 

analizy jest przedmiotowe centrum napraw powypadkowych, nie zaś droga publiczna. 

Droga publiczna realizowana będzie odrębnym postępowaniem. 

W Raporcie zapisano: komunikacja kołowa i piesza na terenie działki realizowana będzie 

przy pomocy projektowanego wjazdu/ wyjazdu od drogi serwisowej, która to połączona jest 

z drogą krajową istniejącymi zjazdem i przebiega wzdłuż drogi krajowej. 

Planowana jest wewnętrzna droga dojazdowa do warsztatu i parkingi. 
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6 Uzasadnić, dlaczego zakład nie podlega pod standardy emisyjne określone 

w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 

paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1860) (str. 17 raportu). 

Proces lakierowania i suszenia nie podlega pod standardy emisyjne z instalacji 

ze względu na zużycie lotnych związków organicznych nie przekraczające progów 

określonych w  rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860). Zużycie 

LZO w przedmiotowym zakładzie wynosi około 0,4 Mg/rok. 

7 Jak stwierdzono w raporcie zużycie materiałów malarskich obliczono 

wg założeń projektu technologicznego. Wiele zamieszczonych liczb i wartości 

stanowi budzącą wątpliwość niewiadomą. Proszę więc o przedłożenie 

wymienionego projektu, bądź przedstawienie szczegółowych obliczeń, 

szacunków i założeń, na podstawie których dokonano obliczeń w raporcie, 

w tym także ilość warstw i ilość produktów (str. 19 - 23). 

Projekt technologiczny, na podstawie, którego przyjęto założenia do obliczeń stanowi 

załącznik nr 1 do Aneksu. 

8 W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń z poszczególnych procesów 

przyjęto na podstawie średnich zawartości związków w produktach. Mając na 

względzie zasadę przezorności i uwzględniając fakt, że w bliskiej odległości 

znajduje się zabudowa mieszkaniowa, która może być narażona na 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, obliczenia należy wykonać 

w oparciu o maksymalne zawartości związków w poszczególnych produktach. 

Maksymalne zawartości procentowe substancji podane w kartach charakterystyki 

preparatów po zsumowaniu zazwyczaj przekraczają 100%. Niemożliwe jest, aby skład 

procentowy danego preparatu, czy też innych związków przekraczał 100%. W związku 

z powyższym do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto średnie zawartości substancji z kart 

charakterystyki. 
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9 Należy wyjaśnić, które związki z tab. nr 6 przyjęto jako węglowodory 

alifatyczne. 

Jako węglowodory alifatyczne z tabeli nr 6 zakwalifikowano 5-metyloheksan-2-on. 

10 W raporcie znajdują się rozbieżne informacje dotyczące parametrów emitora 

nr 6. Należy jednoznacznie określić wartość „dr” emitora nr 6. 

W Raporcie na stronie 27 omyłkowo podano, iż średnica emitora E6 wynosi 

d=1500x650 mm, tj. dr=1,1 m. Średnica emitora E6 wynosi 0,18 m. 

11 Wątpliwości organu budzi zapis zamieszczony na stronie 67 raportu 

„W odległości mniejszej niż 10 h nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki 

mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub 

sanatoriów. W związku z powyższym nie uwzględniono w obliczeniach emisji 

zanieczyszczeń do powietrza najbliższej tego typu zabudowy". Wysokość 

poszczególnych emitorów zakładu podana w raporcie oraz odległość najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej zamieszczona na stronie 8 raportu mogą sugerować, 

że w odległości mniejszej niż 10 h mogą się znajdować obiekty, dla których 

konieczne jest wykonie obliczeń stężeń maksymalnych. W związku z powyższym 

należy na załączniku graficznym z podkładem mapowym z zaznaczonymi 

emitorami (numeracja zgodna z raportem) i zabudową mieszkaniową 

przedstawić poszczególne odległości. 

Ponownie sprawdzono czy w odległości mniejszej niż 10 h znajdują się wyższe niż 

parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, 

szpitali lub sanatoriów. W Raporcie omyłkowo nie wzięto pod uwagę budynku biurowego 

znajdującego się w zasięgu 10 h. Budynek ten znajduje się w odległości ok. 6 m na północny-

zachód od granicy przedsięwzięcia. Wyższe niż parterowe budynki mieszkalne nie znajdują 

się w zasięgu 10 h. Ponownie przeprowadzono obliczenia imisji zanieczyszczeń uwzględniając 

ww. budynek biurowy. Załącznik graficzny z zaznaczonymi emitorami, zabudową 

mieszkaniową, budynkiem biurowym znajdującym się w zasięgu 10 h oraz zaznaczonym 

zasięgiem 10 h stanowi załącznik nr 2 do Aneksu.  
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12 Należy zweryfikować informacje na stronie 67 raportu i ponownie 

przeanalizować oddziaływanie inwestycji na jakość powietrza pod względem 

emisji pyłu PM2,5 i aktualnych wartości stężeń średniorocznych w rejonie 

ul. Ornej podanych przez GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 

w Lublinie. 

W obliczeniach imisji zanieczyszczeń w programie EK100W wersja 5.1 popełniono błąd 

przy wprowadzaniu tła zanieczyszczeń. W związku z tym, ponownie przeprowadzono 

obliczenia imisji biorąc pod uwagę odpowiednie wartości tła zanieczyszczeń, które stanowi 

załącznik nr 2.1 do Raportu. 

Wyniki obliczeń komputerowych przedstawiono jako załącznik nr 3. 

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, w tym dla pyłu PM2,5. W związku z powyższym nie przewiduje 

się wystąpienia negatywnego wpływu wynikającego z funkcjonowania analizowanego 

przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego. 

13 Należy szczegółowo przeanalizować oddziaływanie inwestycji ze względu na 

emisje związków i substancji, które mogą stanowić zagrożenie wystąpienia 

uciążliwości odorowych dla okolicznych mieszkańców. Zaproponować 

rozwiązania minimalizujące, mające na celu ograniczenie emisji substancji 

odorotówrczych do powietrza. 

Każda emisja z procesu oznacza stratę więc zasadnym jest założenie, że w interesie 

producenta będzie minimalizacja każdego rodzaju emisji.  

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej 

osoby. W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie 

dopuszczalnych stężeń odorów w powietrzu atmosferycznym. 

Na podstawie artykułu opracowanego przez Z. Maklesa i M. Galwas-Zakrzewską 

pt. „Złowonne gazy w środowisku pracy” opublikowanego w Bezpieczeństwie Pracy 9/2005 

stwierdzono, że na terenie analizowanego Zakładu nie będą powstawały odory powodujące 

uciążliwość zapachową na tereny sąsiednie. Wśród związków przedstawionych w artykule 

nie znajdują się substancje wchodzące w skład chemiczny surowców zużywanych 

w przedmiotowym Zakładzie, mogące powodować uciążliwość zapachową. 
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Ponadto odniesiono się do Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej 

opracowanego w Ministerstwie Środowiska. Zgodnie z ww. opracowaniem analizowane 

przedsięwzięcie nie zostało wymienione na liście procesów uciążliwych zapachowo.  

Procesy lakierniczo-suszarnicze prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. W związku z powyższym nie należy przewidywać powstawania oddziaływań 

odorowych w przedmiotowym zakładzie. 

14 Przedstawić charakterystykę otoczenia inwestycji ze względu na możliwość 

wystąpienia oddziaływań skumulowanych w zakresie wpływu na środowisko 

w tym jakość powietrza. 

Zgodnie z danymi WIOŚ teren przedsięwzięcia oraz jego okolica nie jest obszarem, dla 

którego przekroczone zostały standardy jakości środowiska. 

Zakład nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń przekraczających wartości 

dopuszczalne poza granicą przedsięwzięcia jak i na granicy przedsięwzięcia. Aktualny stan 

jakości powietrza określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

dla rejonu planowanego przedsięwzięcia, który został dołączony do KIP, przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 2 Wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla rejonu planowanego przedsięwzięcia 

Substancja Jednostka 
Stężenia średnioroczne 

(Sa) 
Dopuszczalne stężenia 

średnioroczne (Da) 
Sa/Da 

[%] 

benzen µg/m3 2 5 40,0 

dwutlenek azotu µg/m3 14 40 35,0 

dwutlenek siarki µg/m3 4 20 20,0 

ołów µg/m3 0,005 0,5 1,0 

pył zawieszony PM10 µg/m3 22 40 55,0 

pył zawieszony PM2,5 µg/m3 19 20 95,0 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby KIP analizami, oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia ograniczają się do terenu planowanego zakładu, tzn. obszar oddziaływania 

przedsięwzięcia ogranicza się do terenu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie wymaga 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest przedsięwzięć realizowanych 

bądź zrealizowanych. 

Przedsięwzięcia realizowane bądź zrealizowane w sąsiedztwie przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie mają ustanowionych obszarów ograniczonego użytkowania. 
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Zgodnie z art. 62a 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) wskazuje na konieczność 

odniesienia się do skumulowanych oddziaływań w zakresie przedsięwzięć realizowanych 

i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim 

ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem, nie zaś do przedsięwzięć planowanych. 

15 Charakteryzując usytuowanie planowanego przedsięwzięcia należy odnieść się 

do lokalizacji najbliższych ujęć wód podziemnych w tym rejonie. 

Lokalizację najbliższych ujęć wód podziemnych podano na stronie 48 Raportu 

„Najbliższe ujęcie o nazwie „Wodociąg wiejski 1” znajduje się w odległości ok. 0,75 km na 

północny - zachód, w miejscowości Konopnica”. 

16 Przedstawić opis planowanej technologii pracy myjni samochodów. Wyjaśnić 

czy w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie 

zamkniętego obiegu wody w myjni samochodów. 

Nie przewiduje się zastosowania zamkniętego obiegu wody w myjni samochodów. Jeżeli 

zakres prac będzie tego wymagał myte będą samochody przyjmowane do naprawy bądź ich 

fragmenty w miejscu planowanej naprawy. 

Mycie pojazdów/fragmentów przeprowadzane będzie w pomieszczeniu myjni przy 

pomocy wysokociśnieniowej myjki typu Karcher, wody zużyte po odseparowaniu części 

stałych i ropopochodnych odprowadzane będą do zbiornika zamkniętego. 
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17 Określić przepustowości myjni tj. zakładanej ilości mytych samochodów oraz 

zweryfikowania wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości powstających 

ścieków bądź odpadów płynnych. Wg Heidricha i Witkowskiego jednostkowa 

ilość ścieków z myjni pojazdów kształtuje się na poziomie 0,15-0,2 m3/1 

samochód osobowy. Wg informacji zawartej w raporcie (str. 12) wymagane 

zapotrzebowanie na wodę do mycia samochodów wynosi - 0,18 m3/dobę. Przy 

czym, w streszczeniu zamieszczono informację, że ilość odpadów płynnych - 

zaolejona woda wyniesie ok. 226,2 m3 w skali roku. Powyższe informacje 

w zakresie wielkości poboru wody i emisji odpadów płynnych są niespójne. 

Planowana myjnia nie będzie stanowiła oddzielnej usługi, warsztatowa (serwisowa) 

myjnia pojazdów samochodowych będzie wykorzystywana w celu przygotowania pojazdów 

do naprawy. W pomieszczeniu myjni prowadzone będzie w zależności od rodzaju i rozległości 

naprawy mycie pojazdów bądź jego fragmentów przy pomocy wysokociśnieniowej myjki 

typu Karcher, ścieki po odseparowaniu części stałych i ropopochodnych odprowadzane będą 

do zbiornika zamkniętego. 

Wskaźniki podane we wskazanej pozycji literaturowej odnoszą się najprawdopodobniej 

do myjni usługowych. Zapotrzebowanie na wodę do mycia samochodów podano w Raporcie 

za danymi zawartymi w Projekcie wykonawczym, projekt opracowywany jest przez osoby 

mające stosowne uprawnienia (uprawienia projektowe) oraz wiedzę i praktykę jakie 

wskaźniki należy zastosować dla danego przypadku. Stąd też brak jest podstaw do 

przypuszczeń, że projektant popełnił błędne założenia w ilości zapotrzebowania na wodę. 

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

odnosi się do odpadów płynnych powstałych z myjni i pomieszczeń co opisano na stronie 

15 Raportu informację podano za projektem wykonanym przez uprawnionego projektanta. 

W streszczeniu podano streszczone informacje zawarte w Raporcie – rodzaj i ilość odpadu 

bez opisu miejsc powstawania, który przedstawiono na stronie 15. 
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18 Na str. 83 raportu zamieszczono informację, że „monitoring ilości 

odprowadzanych ścieków będzie prowadzony na podstawie analogii do 

wielkości zużycia wód”. W ramach planowanego przedsięwzięcia część zużytej 

wody w procesie mycia samochodów przewiduje się traktować jako odpad 

o kodzie 13 05 07. W związku z powyższym należy jednoznacznie określić, czy 

zużyte wody w procesie mycia samochodów będą traktowane jako odpad, czy 

też jako ściek przemysłowy. Zgodnie z dostępną literaturą myjnia 

samochodowa generuje ścieki przemysłowe, które w swoim składzie mogą 

zawierać m.in. substancje ropopochodne, substancje powierzchniowo czynne, 

siarczany, chlorki i metale ciężkie. Z reguły ostatecznym ich odbiorcą jest 

oczyszczalnia ścieków. 

Przedmiotowa myjnia nie będzie stanowiła powszechnie rozumianej myjni usługowej, 

których najprawdopodobniej dotyczy wspomniana literatura, ale stanowiła będzie miejsce 

przygotowania pojazdu/ fragmentu przeznaczonego do naprawy. 

Zgodnie z danymi od Wnioskodawcy wody zużyte do mycia samochodów będą 

przekazywane jako odpad o kodzie 13 05 07* kierowane do szczelnego zbiornika 

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

posiadającą stosowne uprawnienia na zasadzie zlecenia usługi. 

19 Należy określić jakie ilości wód z utrzymania czystości blachami, myjni oraz 

lakierni zbierane będą odrębnym układem kanalizacji i kierowane będą 

grawitacyjnie do odwodnienia liniowego i układem kanalizacji poprzez 

separator części stałych i substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego o pojemności 10 m3. 

Ilości wód zużywanych na potrzeby utrzymania czystości blachami, myjni oraz lakierni 

podano na stronie 12 Raportu - do celów porządkowych - 0,574 m³/dobę. 

Na stornie 15 Raportu podano ilość odpadów płynnych - zaolejona woda z myjni 

i pomieszczeń blacharni, myjni oraz lakierni stanowiła będzie 0,754 m³/dobę. 
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20 Należy omówić sposób kontroli ilości i jakości wód zużytych w procesie mycia 

samochodów. 

Wody zużywane na potrzeby utrzymania czystości blacharni, myjni oraz lakierni zgodnie 

z danymi od Wnioskodawcy odbierane będą (jak w innych, podobnych, posiadanych przez 

Wnioskodawcę obiektach) jako odpad płynny pod kodem 13 05 07* na zasadzie zlecenia 

usługi. Szczegółowe warunki odbioru, w tym wymagane parametry określone będą przez 

odbiorcę w umowie/zleceniu. 

Odpady z czyszczenia zbiorników stanowią własność świadczącego usługę. 

Szczegółowe warunki kontroli ilości i jakości przekazywanych ścieków określone zostaną 

w umowie/zleceniu z odbiorcą. 

21 Należy odnieść się do możliwości wykorzystania wód opadowych 

zgromadzonych w zbiornikach na cele porządkowe, sanitarne, ewentualnie 

technologicznie wód opadowych zgromadzonych w zbiornikach. 

Wnioskodawca zakłada możliwość wykorzystania wód opadowych zgromadzonych 

w zbiornikach np. na cele porządkowe - polewania/ zmywania terenów utwardzonych, 

poprzez zastosowanie pompy zatapialnej oraz węża ogrodowego. 

Wody wykorzystane na ten cel pochodziły będą z takich samych powierzchni jak 

przedmiotowe wody opadowe. 

W porze letniej możliwym jest całkowite wykorzystanie wód opadowych do polewania 

powierzchni utwardzonych. 

22 ZAŁĄCZNIKI 

1. Projekt technologiczny - w wersji elektronicznej, 

2. Mapa z zaznaczonym zasięgiem 10 h od emitora, 

3. Wyniki obliczeń komputerowych – komplet w wersji elektronicznej. 

 


