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1. Wstęp 
 
Raport oddziaływania na środowisko dotyczy planowanego przedsięwzięcia  

polegającego na budowie Zakładu Przetwórstwa Drobiu na działce nr ewid. 225/55 przy ul. 
H. Dobrzańskiego w Lublinie i został wykonany na zlecenie inwestora: 
TBV Sp. z .o. Sp. k. 
ul. Pana Balcera 6B/U8 
20-631 Lublin  

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej Inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat, w tym zmiany 
klimatu, krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  
Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 

- Zlecenie i informacje otrzymane od Inwestora, 
- Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 września 2019 roku, znak: OŚ-

OD-I.6220.83.2019 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (zał. nr 6), 

- 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. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1396 z późn. zm.) 

W ramach planowanej Inwestycji planuje się budowę Stacji Paliw Płynnych.  
W związku § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 
1839):  „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie 
decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1–1b 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, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. Inwestycję należy zakwalifikować zgodnie z 
Rozporządzeniem 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) do § 3 ust. 2 pkt. 2 („polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie 
osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;). Klasyfikację tę 
należy rozpatrywać w powiązaniu 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 
spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”); 

 § 3 ust. 1 pkt 36 („instalacje do podziemnego magazynowania 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 spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych 
kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 
pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na 
potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej 
pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności 
nie większej niż 3 m3”); 
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 § 3 ust. 1 pkt 56a („garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w 
tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o 
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  0,2 ha na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

 
Z powyższego wynika, że 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).  

W związku z powyższym dla przedmiotowej Inwestycji został zapoczątkowany 
przez organ administracji publicznej proces tzw. screeningu, w wyniku, którego 
stwierdzono (po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  oraz Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Lublinie) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia – Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 
września 2019 roku, znak: OŚ-OD-I.6220.83.2019 w sprawie obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zał.. 

„Raport oddziaływania na środowisko dla…” opracowano zgodnie z art. 66 Ustawy 
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. 2018 nr 0 poz. 2081 z późn. zm.) 
 
 
2. Podstawa prawna opracowania. 

 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 

2019 poz. 1396 z późn. zm). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 
3. 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. z 2018 , poz. 2081 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1853 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z 
późn. zm.) 

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

7. 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, poz. 93).  

8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 521), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819).  
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10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi  (Dz. U. 2016 poz. 1395). 

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

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268 z 
późn. zm.).  

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz.U. 2018, 
poz. 1614 z późn zm.). 

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

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 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. 2018 poz. 2067 z późn zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 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, poz. 1409). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183). 

 
 

3. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
3.1.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym odniesienie do obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

 
3.1.1.  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Teren planowanej Inwestycji obejmie swoim zasięgiem fragmenty działek 
ewidencyjnych nr 56/1 oraz 56/2. Powierzchnia objęta inwestycją to 6 637 m2 (0,6637 ha). 
Obecnie większość terenu jest niezagospodarowana, a na jej części funkcjonuje parking 
utwardzony kostką brukową. Pozostałą cześć stanowią grunty sklasyfikowane jako rolne, 
obecnie nieużytkowane porośnięte roślinnością trawiasta. 

Bezpośrednie otoczenie obszaru planowanej inwestycji stanowią:  
 od strony północnej –  budynek handlowy oraz nieużytki; 
 od strony południowej– teren składowy (ogrodzony);, 
 od strony zachodniej – tereny kolejowe .  
 od strony wschodniej - ul. Krężnicka, a za nią nieużytki,  
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Teren Inwestycji posiada bardzo dogodną lokalizację w stosunku do komunikacji 
zewnętrznej. Obsługę komunikacyjną dla projektowanego przedsięwzięcia zapewniać 
będzie projektowany wjazd z ul. Krężnickiej.  

Lokalizacja przedmiotowej Inwestycji została przedstawiona na załączniku nr 1. 
 

 Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej Inwestycji brak jest obszarów wodno – 

błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz ujść rzek.  
 
Rys.1 Fragment Szczegółowej mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 

 
Źródło: Centralna baza danych geologicznych 
 

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

 Obszary wybrzeży i środowisko morskie 
W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia brak jest powyższych obszarów 

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

zbiorników wód śródlądowych oraz tereny szczególnego zagrożenia 
powodzią 
Według regionalizacji hydrologicznej rejon miasta Lublin (zaliczany do regionu 

lubelsko – podlaskiego (IX), makroregionu centralnego) położony jest w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) i znajduje się w 
obszarze jego najwyższej ochrony (ONO).  
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Rys. 2. Charakterystyka Głównego zbiornika wód podziemnych nr 406 Niecka lubelska (Lublin)  

 
Źródło: Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce. PiG, Warszawa 2017. 
 

Główny zbiornik wód podziemnych nr 406 znajduje się w zachodniej części 
województwa lubelskiego. Jego granice stanowią: od zachodu rzeka Wisła, od wschodu i 
północy rzeka Wieprz, od południa linia miejscowości Biłgoraj–Janów Lubelski–Zaklików–
Szczecyn. Zbiornik nr 406 ma charakter porowo-szczelinowy i zajmuje powierzchnię 
7476,66 km2. Obszar GZWP nr 406 jest związany z występowaniem poziomu 
wodonośnego w węglanowych utworach kredy górnej wykształconych w postaci margli, 
opok, gez, kredy piszącej i innych przejściowych typów litologicznych przechodzących w 
układzie poziomym facjalnie jedne w drugie, co łącznie z pionową zmiennością 
wykształcenia litologicznego sprawia, że warunki występowania wód podziemnych są w 
mim przestrzennie zróżnicowane. Na przeważającym obszarze zbiornika odsłaniają się 
one bezpośrednio na powierzchni terenu lub są przykryte utworami młodszymi o 
niewielkiej miąższości. Głębokość do zwierciadła wody jest zróżnicowana i ogólnie 
zawiera się w przedziale 15–50 m. Najpłycej do wody jest w dolinach rzecznych (<2 m), a 
najgłębiej w strefach wododziałowych. Zwierciadło wód kredowych w południowej i 
środkowej części obszaru jest w przewadze swobodne, natomiast na północy znajduje się 
pod napięciem wywołanym nadkładem nieprzepuszczalnych utworów kenozoicznych. 
Najlepsze warunki hydrogeologiczne występują w obrębie stref tektonicznych 
stanowiących drogi skoncentrowanego, podziemnego przepływu poziomego oraz w 
pobliżu dolin rzecznych, dolin kopalnych i stref krawędziowych dolin. Wydatek 
jednostkowy uzyskiwany w trakcie pompowań studzien wierconych usytuowanych w 
pobliżu krawędzi dolin rzecznych wynosi najczęściej 240–960 m3/d na 1 m depresji, 
czasami powyżej 2400 m3/d na 1 m depresji. Najsłabsze warunki występują na obszarze 
działów wodnych i wierzchowin (wydatek jednostkowy rzadko przekracza 120 m3/d na 1 m 
depresji). Na obszarze GZWP nr 406 głębokość strefy intensywnego zawodnienia utworów 
węglanowych, mających praktyczne znaczenie przy budowie i eksploatacji studni sięga do 
głębokości 120–150 m, a najkorzystniejsze warunki dopływu występują w przedziale 50–
120 m. Utwory węglanowe poniżej tej głębokości są już zdecydowanie słabiej zawodnione. 
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Zbiornik jest zasilany przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych w miejscach wychodni 
skał węglanowych lub pośrednią, przez nadkład osadów czwartorzędowych i neogeńskich. 
Kredowy zbiornik wód podziemnych jest drenowany w sposób naturalny przez rzeki, 
proces ewapotranspiracją przebiegający w dnach dolin rzecznych i na obszarach 
podmokłych równin oraz sztucznie przez eksploatację studzien wierconych. Stan 
jakościowy wód podziemnych GZWP nr 406 zaklasyfikowano jako dobry. Dominują wody 
zaliczone do klasy I i II. Jedynie w dolinach większych rzek, na niedużych obszarach w 
centralnej, północnej i północno-zachodniej części zbiornika występują wody klasy III. 
Ogólnie wody podziemne GZWP nr 406 ze względu na ich skład chemiczny nadają się do 
picia w stanie surowym lub wymagają jedynie prostego uzdatniania ze względu na 
podwyższoną zawartość żelaza i manganu. Wody podziemne GZWP nr 406 są na 
obszarze jego występowania podstawowym i jedynym źródłem zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia. Całkowita wielkość poboru wód podziemnych z ujęć 
zlokalizowanych w granicach zbiornika w 2013 r. wyniosła ok. 54 816 tys. m3/rok, co 
stanowiło ok. 14,3% szacunkowych zasobów dyspozycyjnych. Stopień wykorzystania 
zasobów zbiornika jest nierównomierny. Najwięcej wody pobiera się w obrębie zlewni 
Bystrzycy, gdzie są zlokalizowane ujęcia komunalne i przemysłowe dla Lublina. 

Obszar GZWP nr 406 jest rejonem typowo rolniczym z przewagą gospodarstw 
indywidualnych. Potencjalne ogniska zanieczyszczeń stanowią: oczyszczalnie ścieków, 
obszary nieskanalizowane, składowiska odpadów, magazyny paliw płynnych, fermy 
hodowlane, linie kolejowe, drogi oraz obszary, na których jest prowadzona intensywna  
produkcja rolnicza. Ze względu na odkryty charakter zbiornika poziom wodonośny jest 
zagrożony migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu i wymaga ochrony jakości wód. 

 
Rys. 3. Główny zbiornik wód podziemnych nr 406 Niecka lubelska (Lublin)  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Najbliższe ujęcie wód zaopatrzenia zbiorowego znajduje się w odległości ok. 2,2 km 

w kierunku północnym i jest to ujęcie Wrotków. Ujęcie to ma wyznaczona strefę ochrony 
bezpośredniej. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem tej strefy. 

Teren Inwestycji znajduje się na terenie, który zgodnie z mapami zagrożenia 
powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju (http://www.isok.gov.pl/).  
znajduje się poza obszarem jakiegokolwiek zagrożenia. 
 

 Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia 
Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Regionalny Wydział 

Monitoringu Środowiska w Lublinie),  wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń 
kształtują się poniżej wartości dopuszczalnych.  

Podstawę do dokonania oceny jakości gleb stanowi Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi  (Dz. U. 2016 poz. 1395). Obszar inwestycji ani jego 
sąsiedztwo nie należy do terenów gdzie standardy jakości gleby i ziemi zostały 
przekroczone.  

W ramach monitoringu WIOŚ w Lublinie wykonuje badania hałasu 
komunikacyjnego w  punktach pomiarowych w większych miastach województwa. Rejon  
planowanej Inwestycji nie został objęty sporządzoną oceną wskaźników hałasu, dla 
których zostały określone poziomy dopuszczalne.  

 
 Gęstość zaludnienia 

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Lublin wynosi 2407 os./km²  
 

 Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem 
europejskim PLGW200089 leżącym w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym 
Środkowej Wisły o nazwie Jednolita Część Wód Podziemnych JCWPd Nr 89. Zbiornik jest 
monitorowany. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – dobry, 
stan chemiczny – dobry.  

Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód podziemnych to: 
 zapobieganie dopływowi i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem,  a zasilaniem wód podziemnych 
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego, utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości pogorszenia 
stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód podziemnych.    

Struktura JCWPd 89 jest złożona z jednego poziomu wodonośnego w utworach 
szczelinowych górnej kredy – paleocenu (w dolinie dolnej Bystrzycy kredy – paleocenu – 
czwartorzędu) występującego na całym obszarze jednostki. Obszar jednostki stanowi 
zatem obiekt zamknięty w sensie hydrogeologicznym, a działy wód podziemnych 
wydzielonych poziomów wodonośnych pokrywają się z działami wód powierzchniowych. 
Poziom czwartorzędowy Q nie jest izolowany od powierzchni terenu, jego zasilanie w 
przypadku pokrywy lessowej ma miejsce na wychodniach, a w przypadku doliny Bystrzycy 
głównie ma ono charakter lateralny lub odbywa się przez spąg – z utworów węglanowych 
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kredy - paleocenu. Wody podziemne są drenowane przez rzeki (głównie Bystrzycę i jej 
drobne dopływy). Poziom wodonośny w utworach górnej kredy – paleocenu K3 na 
przeważającej części obszaru nie jest izolowany od powierzchni terenu lub izolowany 
cienką pokrywą utworów słabo przepuszczalnych. Jego zasilanie ma charakter 
bezpośredni lub odbywa się na drodze przesączania się wód opadowych poprzez 
występujące na powierzchni terenu lessy, ewentualnie poprzez cienkie pokrywy glin 
zwałowych lub gliniastych deluwiów na zwietrzelinie kredowej. Bazę drenażową tego 
poziomu stanowi rzeka Bystrzyca oraz jej dopływy na całej swej długości. Z badań wynika, 
że około 30% wód podziemnych pochodzących z zasilania infiltracyjnego drogami 
regionalnego krążenia w głębszych partiach poziomu wodonośnego przepływa ku północy, 
gdzie jest prawdopodobnie drenowana przez równoleżnikowy odcinek Wieprza. Poziom 
wodonośny czwartorzędowo-kredowo-paleoceński Q-K3 występuje tylko w dolinie dolnej 
Bystrzycy. Zasilanie bezpośrednie ma znaczenie znikome i jest równoważone wzmożoną 
ewapotranspiracją typową dla dolin rzecznych. Utwory wodonośne budujące ten poziom w 
obrębie doliny zasilane są właściwie wyłącznie lateralnie z poziomu 
kredowopaleoceńskiego. Jedynym elementem drenażowym jest rzeka Bystrzyca. 

W obszarze przedmiotowej JCWPd znajdują się następujące obszary chronione: 
Rezerwaty:  

 Stasin 
 Podzamcze 

Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:  
 PLH060021 Świdnik  
 PLH060096 Bystrzyca Jakubowicka 

 
Oddziaływania na JCWPd 

Na obszarze aglomeracji lubelskiej występuje regionalne obniżenie zwierciadła 
wody w głównym, kredowym użytkowym poziomie wodonośnym spowodowane 
eksploatacją GUPW głównie przez ujęcia komunalne. Na stan ilościowy wód podziemnych 
wpływ ma również ograniczenie infiltracji opadów do poziomu wodonośnego na obszarze 
aglomeracji miejsko-przemysłowej Lublina i Świdnika.  

Presja na stan chemiczny Potencjalne ogniska zanieczyszczeń związane są przede 
wszystkim z zakładami przemysłowymi znajdującymi się na terenie miast Lublin i Świdnik. 
Do największych zakładów przemysłowych na terenie miasta Lublin należą 
elektrociepłownia Wrotków i zlokalizowane na terenie dawnej Fabryki Samochodów 
Ciężarowych firmy z przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego. W Lublinie swoją 
siedzibę mają także: Fabryka Maszyn Rolniczych SIPMA, firma Pol-Skone - producent 
drzwi, oddział POCh Polskie Odczynniki Chemiczne, Zakłady Tytoniowe, firmy 
farmaceutyczne (wytwórnia surowic i szczepionek BIOMED oraz Polfa Lublin), zakłady 
przemysłu spożywczego: Polmos Lublin S.A. (Stock Polska), wytwórnia makaronów i 
płatków śniadaniowych Lubella oraz producent słodyczy, firma Solidarność, producent 
preparatów ziołowych, Herbapol, jeden z największych browarów w Polsce, Perła, filia 
Indykpolu (były Lubdrob SA).  

Do największych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na terenie miasta Świdnik 
(cz. zachodnia) należą: PZL Świdnik, lotnisko.  

Ogniska zanieczyszczeń o charakterze liniowym stanowić może również 
przebiegające przez JCWPd ważne drogi międzynarodowe: nr 12 (E 373) z Piotrkowa 
Trybunalskiego do granicy z Ukrainą w Dorohusku oraz nr 17 (E 372) z Warszawy do 
Odessy i drogi krajowe: nr 19 z Białegostoku do Rzeszowa i nr 82 z Lublina do Włodawy. 
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Rys 4.  Mapa Jednolitej Części Wód Podziemnych 88 

 
Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/  

 
Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 1911) wody powierzchniowe w 
rejonie inwestycji należą do regionu wodnego Środkowej Wisły, scalona część wód 
powierzchniowych SW0526. 

 



 

 13

Rys 5. Inwestycja na tle mapy z podziałem na scalone części wód powierzchniowych.  

 
Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/  
 
Najbliższe cieki powierzchniowe to rzeka Bystrzyca – przepływająca w odległości 

0,6 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji.  
Zgodnie z podziałem dokonanym w rozporządzeniu Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1911), teren przedsięwzięcia 
zlokalizowany jest w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej 
kodem europejskim PLRW20001524699 pod nazwą „Bystrzyca od zbiornika 
Zemborzyckiego do ujścia”. Jest to Scalona część wód oznaczona symbolem SW0526. 
Odcinek posiada status: naturalna część wód, typ – średnia rzeka wyżynna wschodnia 
(15). Ocena stanu ekologicznego – zły.  

Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2021. Osiągnięcie celów 
środowiskowych w wyznaczonym czasie określono jako zagrożone (Uzasadnienie: Brak 
możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być 
przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięci dobrego stanu zapewni realizacja 
działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i 
prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego 
programu renaturalizacji wód powierzchniowych.). 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz odległość planowanej 
Inwestycji od przedmiotowego cieku nie przewiduje się możliwości pogorszenia stanu wód 
powierzchniowych oraz nieosiągnięcia w związku z jej realizacją i eksploatacją celów 
środowiskowych.   
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Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego odległość  od powyższego cieku 
oraz zastosowane zabezpieczenia (separator) nie przewiduje się w związku z realizacją 
możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz wpływu na nieuzyskanie celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 

 
 Obszary przylegające do jezior 

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do 
jezior. Ok. 300 m w kierunku wschodnim znajduje się sztuczny zbiornik na rzece Bystrzycy 
pod nazwą Zalew Zembrzycki. 

 
 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

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

 
3.1.2.  Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

W ramach planowanej Inwestycji planuje się budowę Stacji Paliw Płynnych. 
Inwestycję należy zakwalifikować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) do § 3 ust. 2 pkt. 2 („polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub 
powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one 
określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, 
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi 
rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach” ). Klasyfikację tę należy rozpatrywać w powiązaniu z: 

 §3 ust. 1 pkt 35 („instalacje do podziemnego magazynowania: 
a) ropy naftowej, 
b) produktów naftowych, 
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c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 
rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących 
produktami spożywczymi, 
d) gazów łatwopalnych, 
e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a–d 
– inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do 
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 
zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz 
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3; 

 § 3 ust. 1 pkt 58a („garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w 
tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o 
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,” 

Z powyższego wynika, że 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).  
 

Planowana inwestycja obejmie budowę nowej stacji paliw płynnych i gazowych 
wraz z niezbędna infrastruktura na działkach nr ewid. 56/1, 56/2 przy ul. Krężnickiej w 
Lublinie. 

Stacja Paliw prowadzić będzie sprzedaż detaliczną paliw płynnych: benzyn, oleju 
napędowego uniwersalnego oraz gazu propan butan.   

W ramach Inwestycji planuje się realizację następujących elementów: 
 pawilon stacyjny ze sklepem w formacie „80” stop Cafe z sanitariatem dla klientów 

w tym niepełnosprawnych i pomieszczeniem do karmienia i przewijania niemowląt o 
powierzchni zabudowy 192 m2, sala sprzedaży 90 m2

,  
 wiata dwusłupowa ze stanowiskami do tankowania : LPG dwuwężowy, MPD 
 czterowężowy MPD czterowężowy z opcją TIR 40/70, stanowisko zlewowe na 

wysepce. 
 dwa podziemne zbiorniki paliw 60 m3 dla paliw ON- 40 m3, ON Verva- 20 m3, 
 Pb 95- 40m3, Pb 98-Verva - 20 m3. 
 zbiornik na gaz płynny propan- butan 10 m3, podziemny 
 instalacja LPG  
 instalacja paliw i stanowiska zlewowego 
 kontener na butle z gazem propan - butan 
 stanowisko kompresora i odkurzacza 
 budowę tacy szczelnej pod wiatą i przy stanowisku spustowym paliw 
 budowę układu dróg, parkingów i placów manewrowych, 
 przebudowę zjazdu publicznego z ul. Krężnickiej  
 podświetlany pylon cenowy 
 podświetlane znaki kierunkowe i informacyjne 
 osłonę śmietnikową dostosowaną do selektywnej zbiórki odpadów 
 kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z dachów 
 kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z powierzchni utwardzonych poprzez 
 odszlamiacz i separator 
 ziemny zbiornik wód deszczowych do odparowania 
 kanalizację sanitarną i przyłącze do sieci miejskiej 
 przyłącze wodociągu ( wodomierz w pawilonie) 
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 instalację oświetlenia terenu i zasilanie znaków informacyjnych 
 instalację zasilania i sterowania dystrybutorów 
 instalację sygnalizacyjną technologiczną 
 instalację uziemiającą 
 zewnętrzną instalację zasilania w energię el. od złącza do pawilonu 
 przyłącze telefoniczne – projekt w zakresie operatora 
 przyłącze gazu – projekt w zakresie operatora 
 przyłącze energii el. projekt w zakresie operatora 
 ponadto na terenie inwestycji rezerwuje się miejsce na budowę samochodowej 

myjni samoobsługowej 
W ramach planowanej Inwestycji zostanie wybudowana od podstaw stacja paliw 

płynnych i gazowych wraz z pawilonem handlowym oraz niezbędna infrastrukturą. Na 
terenie inwestycji prowadzona będzie działalność związana ze sprzedażą detaliczną paliw 
płynnych i gazowych w ramach obsługi lokalnego ruchu samochodowego. W budynku 
stacji będzie prowadzona obsługa kasowa, działalność handlowa - sklep, w którym będzie 
można nabyć podstawowe artykuły spożywcze (słodycze, napoje, papierosy) oraz artykuły 
motoryzacyjne (oleje, płyny do szyb, kosmetyki samochodowe) w opakowaniach 
jednostkowych. Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną, gazową oraz zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym. 

 Przewiduje się że planowana Inwestycja funkcjonować będzie w systemie 
całodobowy przez cały rok. Na terenie przedsięwzięcia zatrudnienie znajdzie 14 osób 
pracujących w systemie zmianowym. 
 
Bilans terenu Inwestycji: 
 

Bilans terenu łącznie dla obydwu działek:  
Dz. nr: 56/1 ( pawilon handlowy) – 7 513 m2; 
Dz. nr: 56/2 ( obecnie nie zabudowana) – 11 583 m2; 
 
Razem: 19 096 m2  
 
Część działek 56/1 i 56/2 przeznaczona na budowę stacji paliw i przebudowę 

istniejącego parkingu 6 637 m2 
w tym: 

 powierzchnia zabudowana   -    218,5 m2 
 powierzchnia utwardzona    -  2897,5 m2  
 powierzchnia zieleni    -  1314,0 m2 
 powierzchnia terenu zb. wód deszczowych -  1203,0 m2 
 powierzchnia rezerwy terenu na myjnię  -  1004,0 m2 

Część działki 56/1 pozostająca bez zmian (pawilon handlowy i parking): 5 472 m2 
w tym: 

 pow. Zabudowana     -  1698 m2 
 pow. utwardzona (chodniki parkingi)  -  3031 m2 
 trawniki      -    743 m2 

 
Część działki nr: 56/2 pozostawiana bez zainwestowania:  6 987 m2 
Bilans miejsc parkingowych:  
Stan istniejący obecnie  - 131 miejsc parkingowych 
Stan po wybudowaniu stacji - 121 miejsc parkingowych 
w tym związanych: 
z pawilonem handlowym -  99 miejsc parkingowych 
ze stacją paliw  -  22 miejsc parkingowych 
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3.1.3.  Stan istniejący 

Teren planowanej Inwestycji obejmie swoim zasięgiem fragmenty działek nr ewid. 
56/1 oraz 56/2 (obręb nr 49 – Zembrzyce Kościelne II) o sumarycznej powierzchni 6637 
m2 (0,6637). Obecnie na części terenu funkcjonuje parking o nawierzchni z kostki 
brukowej, a pozostała większa część to grunty rolne aktualnie nieużytkowane porośnięte 
roślinnością trawiastą. 

Bezpośrednie otoczenie obszaru planowanej inwestycji stanowią:  
 od strony północnej –  budynek handlowy oraz nieużytki; 
 od strony południowej– teren składowy (ogrodzony);, 
 od strony zachodniej – tereny kolejowe .  
 od strony wschodniej - ul. Krężnicka, a za nią nieużytki,  

Teren Inwestycji posiada bardzo dogodną lokalizację w stosunku do komunikacji 
zewnętrznej. Obsługę komunikacyjną dla projektowanego przedsięwzięcia zapewniać 
będzie projektowany wjazd z ul. Krężnickiej.  

Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości ok. 65 od granic 
terenu opracowania w kierunku północnym. 
 
3.1.4.   Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

Planowane elementy zagospodarowania terenu związane z realizacją obiektów i 
infrastruktury technicznej będą wykonywane na obszarze którego właścicielem jest 
Inwestor. Przy lokalizowaniu projektowanych obiektów wzięto pod uwagę ich powiązanie 
funkcjonalne oraz bezkolizyjność w stosunku do planowanego i istniejącego układu 
komunikacyjnego w sąsiedztwie parceli. 

Teren pod planowaną inwestycje jest obecnie niezagospodarowany i porośnięty jest 
w roślinnością trawiastą oraz częściowo zajęty jest przez powierzchnię parkingową (kostka 
brukowa). 

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu planowanej Inwestycji stanowi załącznik nr 3. 

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia 
korzystania z terenów położonych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. 
 
3.2.  Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych  

Planowana inwestycja obejmie budowę Stacji Paliw wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Stacja Paliw prowadzić będzie sprzedaż detaliczną paliw płynnych: benzyn, 
oleju napędowego uniwersalnego oraz gazu propan butan.   

W ramach Inwestycji planuje się realizację następujących elementów: 
 pawilon stacyjny ze sklepem w formacie „80” stop Cafe z sanitariatem dla klientów 

w tym niepełnosprawnych i pomieszczeniem do karmienia i przewijania niemowląt.  
 Pz 192 m2, sala sprzedaży 90 m2 
 wiata dwusłupowa ze stanowiskami do tankowania : LPG dwuwężowy, MPD 

czterowężowy MPD czterowężowy z opcją TIR 40/70, stanowisko zlewowe na 
wysepce. 

 dwa podziemne zbiorniki paliw 60 m3 dla paliw ON- 40 m3, ON Verva- 20 m3, 
 Pb 95- 40m3, Pb 98-Verva - 20 m3. 
 zbiornik na gaz płynny propan- butan 10 m3, podziemny 
 instalacja LPG  
 instalacja paliw i stanowiska zlewowego 
 kontener na butle z gazem propan - butan 
 stanowisko kompresora i odkurzacza 
 budowę tacy szczelnej pod wiatą i przy stanowisku spustowym paliw 
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 budowę układu dróg, parkingów i placów manewrowych. 22 stanowisk dla 
samochodów osobowych w tym jedno dla kierowców niepełnosprawnych  

 przebudowę zjazdu publicznego z ul. Krężnickiej  
 podświetlany pylon cenowy 
 podświetlane znaki kierunkowe i informacyjne 
 osłonę śmietnikową dostosowaną do selektywnej zbiórki odpadów 
 kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z dachów 
 kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z powierzchni utwardzonych poprzez 
 odszlamiacz i separator 
 ziemny zbiornik wód deszczowych do odparowania 
 kanalizację sanitarną i przyłącze do sieci miejskiej 
 przyłącze wodociągu ( wodomierz w pawilonie) 
 instalację oświetlenia terenu i zasilanie znaków informacyjnych 
 instalację zasilania i sterowania dystrybutorów 
 instalację sygnalizacyjną technologiczną 
 instalację uziemiającą 
 zewnętrzną instalację zasilania w energię el. od złącza do pawilonu 
 przyłącze telefoniczne – projekt w zakresie operatora 
 przyłącze gazu – projekt w zakresie operatora 
 przyłącze energii el. projekt w zakresie operatora 
 ponadto na terenie inwestycji rezerwuje się miejsce na budowę samochodowej 

myjni samoobsługowej 
W ramach planowanej Inwestycji zostanie wybudowana od podstaw stacja paliw 

płynnych i gazowych wraz z pawilonem handlowym oraz niezbędna infrastrukturą. Na 
terenie inwestycji prowadzona będzie działalność związana ze sprzedażą detaliczną paliw 
płynnych i gazowych w ramach obsługi lokalnego ruchu samochodowego. W budynku 
stacji będzie prowadzona obsługa kasowa, działalność handlowa - sklep, w którym będzie 
można nabyć podstawowe artykuły spożywcze (słodycze, napoje, papierosy) oraz artykuły 
motoryzacyjne (oleje, płyny do szyb, kosmetyki samochodowe) w opakowaniach 
jednostkowych. Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną, gazową oraz zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym. 

 Przewiduje się że planowana Inwestycja funkcjonować będzie w systemie 
całodobowy przez cały rok. Na terenie przedsięwzięcia zatrudnienie znajdzie 14 osób 
pracujących w systemie zmianowym, czego na najliczniejszej zmianie pracować będzie 5 
osób. 
 
Bilans terenu Inwestycji: 
 

Bilans terenu łącznie dla obydwu działek:  
Dz. nr: 56/1 ( pawilon handlowy) – 7 513 m2; 
Dz. nr: 56/2 ( obecnie nie zabudowana) – 11 583 m2; 
 
Razem: 19 096 m2  
 
Część działek 56/1 i 56/2 przeznaczona na budowę stacji paliw i przebudowę 

istniejącego parkingu 6 637 m2 
w tym: 

 powierzchnia zabudowana   -    218,5 m2 
 powierzchnia utwardzona    -  2897,5 m2  
 powierzchnia zieleni    -  1314,0 m2 
 powierzchnia terenu zb. wód deszczowych -  1203,0 m2 
  powierzchnia rezerwy terenu na myjnię  -  1004,0 m2 
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Część działki 56/1 pozostająca bez zmian (pawilon handlowy i parking): 5 472 m2 
w tym: 

 pow. Zabudowana     -  1698 m2 
 pow. utwardzona (chodniki parkingi)  -  3031 m2 
 trawniki      -    743 m2 

 
Część działki nr: 56/2 pozostawiana bez zainwestowania:  6 987 m2 

 
Bilans miejsc parkingowych:  
Stan istniejący obecnie  - 131 miejsc parkingowych 
Stan po wybudowaniu stacji - 121 miejsc parkingowych 
w tym związanych: 
z pawilonem handlowym -  99 miejsc parkingowych 
ze stacją paliw  -  22 miejsc parkingowych 
 
Projektowana stacja będzie pracowała w systemie pełnej hermetyzacji. Oznacza to, 

że zarówno podczas przyjmowania produktów do zbiorników magazynowych, jak podczas 
ich wydawania do zbiorników pojazdów samochodowych, nastąpi równoczesne zwracanie 
par paliw do miejsc skąd nastąpił pobór paliwa tzw. „wahało gazowe". Dla oleju 
napędowego nie przewiduje się powrotu par z dystrybutorów (mały VRS), ze względu na 
małe ilości oparów, jakie powstają przy obrocie tym produktem. 

Teren wokół stanowiska przyjmowania paliw z autocystern i dystrybucji produktów 
będzie utwardzony powierzchnią betonową o podwyższonej szczelności. Rejon dystrybucji 
paliw i stanowiska spustowego będzie wyprofilowany z odprowadzeniem wód opadowych 
do separatora olejów i benzyn. Pozostałe powierzchnie utwardzone zostaną wykonane z 
kostki brukowej.  

 
 Przewidywane obroty paliw:  

 Benzyna            1200 m3/ rok; 
 Olej napędowy                    1500 m3/rok; 
 LPG                                           150 m3/rok; 

 Razem                                                          2850 m3/ rok  
 
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 podziemnych zbiorników. 
Cysterna powinna być wyposażona w system hermetyzacji rozładunku, tzw. wahadło 
gazowe. W tym celu stanowisko zlewowe oprócz króćców do zlewu paliwa posiadać 
będzie specjalną armaturę przyłączeniową umożliwiającą złączenie odpowiednich 
przestrzeni gazowych cysterny i zbiornika. Podczas operacji spustu opary ze zbiornika 
magazynowego zwracane są do komory autocysterny. 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 
zbiorników autocysterną.  

Częstotliwość uzupełniania stanu paliw w zbiornikach będzie kształtowana 
poziomem sprzedaży 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 wyposażone będą w zawory oddechowe z 
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bezpiecznikiem ogniowym. Cysterna przed rozładunkiem zostanie uziemiona przez 
połączenie z instalacją uziemiającą znajdującą się w studzience zlewowej.  
Przechowywanie paliw. 

Do magazynowania oraz wydawania paliw, stacja zostanie wyposażona w n/w 
urządzenia:  

 dwa, dwukomorowe zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności 60 m3 każdy i podziale 
komór 40 m3 i 20 m3, z osprzętem i sygnalizacją stanów awaryjnych, systemem 
kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej, 

 studzienkę centralnego zlewu paliw,  
 dwa dwuproduktowe, dystrybutory paliw płynnych (dwuwężowy i czterowężowy), w 

tym jeden z opcją szybkiego tankowania; 
 dystrybutor paliw LPG; 
 podziemny zbiornik LPG o pojemności 10 m3; 
 rurociągi technologiczne, przewody i armatura,  
 zadaszenia o konstrukcji stalowej w formie wiaty nad stanowiskiem dystrybucji paliw 

płynnych, 
Planowany do zastosowania zbiornik magazynowy produktów naftowych 

wyposażony jest w 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.  

Każda komora zbiornika wyposażona jest w następujący osprzęt: 
 rurę zlewową z zaworem przeciwprzepełnieniowym i zamknięciem hydraulicznym,  
 rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika,  
 rurę odwadniającą, umożliwiającą odpompowanie wody z dna zbiornika, 
 rurę pomiarową, umożliwiającą pomiar paliwa w zbiorniku za pomocą łaty 

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

Zbiornik przystosowany do przechowywania produktów naftowych I i II klasy 
niebezpieczeństwa pożarowego są zabezpieczone antykorozyjnie już 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 niż 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, powyżej 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 oddechowy zbiornika 
zainstalowany jest zawór przepełnieniowy (pływak z kulą). Instalacja oddechowa będzie 
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zabezpieczona przed przedostaniem się do niej wody deszczowej i ciał obcych oraz 
wyposażona w bezpiecznik przeciwogniowy.  

Przechowywanie gazu odbywać się będzie podziemnym zbiorniku o pojemności 10 
m3. Zachowane będą strefy i odległości przewidziane zachowaniem bezpieczeństwa przed 
zagrożeniem pożarowym i wybuchowym.  

Zbiorniki na paliwa płynne oraz gaz zabezpieczone będą przy pomocy ochrony 
katodowej przed korozją elektrolityczną wywołaną różnica potencjałów elektrycznych.  
Wydawanie paliw 

Wydawanie paliw na stacji z pełną hermetyzacją, dokonywane będzie za 
pośrednictwem 2 dystrybutorów w tym jednego o podwyższonej wydajności (ON dla TIR), 
posiadających instalację VRS oraz jednego dystrybutora LPG. Dystrybutory benzyn 
posiadać będą oprócz króćca do poboru paliwa również króciec do odprowadzania 
oparów. Funkcjonalnie dystrybutory są tak skonstruowane, że wydawanie paliwa 
powoduje automatyczne zasysanie oparów z rury wlewu paliwa do zbiornika pojazdu 
samochodowego (po uruchomieniu dystrybutora następuje automatycznie załączenie 
pompy próżniowej odsysania par benzyn). Pary benzyn poprzez specjalny wąż, pompę 
próżniową 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 węży  
 zespołu liczydła elektronicznego i okablowania 

Zawory wypływowe (pistolety) są wyposażone w automatyczną dźwignię spustową, 
umożliwiają ręczne otwieranie i zamykanie zaworu odcinającego przepływ paliwa. 
Wyposażone 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.  

 
3.3.  Przewidywane rodzaje i wielkości emisji, w tym odpadów, wynikające z 
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 
3.3.1.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza.   

Etap realizacji 
Zanieczyszczenie powietrza na etapie budowy spowodowane będzie:  
 pracą środków transportu i ciężkiego sprzętu budowlano-montażowego 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 wysokoprężnych (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 
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 Wartości wskaźników emisji dla ciężkich 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 ciężkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO 
IV).  

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjęto na poziomie 20 l/h = 16,8 kg/h. 
Wielkość emisji zestawiono w poniższej 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 uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na 

wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie 
budowy uciążliwą jest również niezorganizowana emisja pyłu związana z pracami 
ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących 
różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie 
uciążliwości należy: 

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

Przy wymienionych powyżej 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 jej  eksploatacji.  

 
Etap eksploatacji  

3.4.1.1 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 g/m3 
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 

węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 

71-43-2 

10102-44-0 

7446-09-5 

67-56-1 

78-83-1 

 

- 

- 

630-08-0 

- 

- 

30 

200 

350 

1000 

300 

 

280 

- 

30000 

3000 

1000 

5 

40 

20 

130 

26 

 

40 

25 

- 

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 Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Lublinie z dnia 21 maja 2019 r, znak: DM/LU/063-1/119/19/MF, w którym 
podano że wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń powietrza dla m. Lublin (rejon 
ulicy Krężnickiej) wynoszą: 
 benzen – 2,0 g/m3, 
 dwutlenek azotu – 19,0 g/m3, 
 dwutlenek siarki – 5,0 g/m3 
 pył zawieszony PM10 – 31,0 g/m3 
 pył zawieszony PM2,5 – 22,0 g/m3 

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

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

 
3.4.1.2. Współczynnik szorstkości 
 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 położony w promieniu równym 50 – cio krotnej wysokości 
najwyższego 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 szorstkości 

podłoża 
1. Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców – 

zabudowa niska 
35 0,5 

2. Sady, zarośla, zagajniki 40 0,4 
3. Woda  20 0,00008 
4. Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców – 

zabudowa średnia 
5 2,0 
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Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax 
według wzoru: 

zo = 
oc

c
c zF

F
1

 
 
Na podstawie analizy omawianego obiektu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax przyjęto 
wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo =0,44 
 
 
3.4.1.3. 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 też wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z 
północy. Dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (ponad 75 % wszystkich wiatrów). Róże 
roczną dla Lublina przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 7. Roczna róża wiatrów dla Lublina 

3.4.1.4. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza  
 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw wraz z 

infrastrukturą przy ulicy Krężnickiej w Lublinie. Źródłami zanieczyszczenia powietrza na 
terenie planowanej inwestycji będą: 

 Proces przeładunku i dystrybucji paliw. Przewiduje się eksploatację dwóch 
zbiorników podziemnych paliw o pojemności 60 m3 każdy  oraz podziemnego 
zbiornika LPG o pojemności 10 m3.  

 3 dystrybutory w tym jeden dystrybutor LPG. Dystrybutory umieszczone będą na 2 
wysepkach.  

 Samochody poruszające się po terenie  Inwestycji oraz samochody parkujące na 
terenie zaplanowanych miejsc parkingowych  

 Ogrzewanie obiektu stacyjnego przewiduje się z własnej kotłowni - kocioł o mocy 25 
kW zasilany gazem . 
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Przewidywane obroty paliw:  
 Benzyna            1200 m3/ rok; 
 Olej napędowy                    1500 m3/rok; 
 LPG                                           150 m3/rok 

 
W związku z powiązaniem komunikacyjnym planowanego przedsięwzięcia ze 

zlokalizowanym na sąsiedniej działce obiektem handlowym w obliczeniach uwzględniono 
ruch komunikacyjny i emisje związane z parkowaniem pojazdów na jego terenie.  

 
3.4.1.5. Obliczenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego 
Proces przeładunku paliw na projektowanej stacji paliw: 
 Przy ocenie emisji par paliw można posłużyć się wskaźnikami emisji 
opublikowanymi w literaturze. Wskaźniki te różnią się między sobą wartościami w dużym 
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 wyżej 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 prężność par oleju napędowego, która jest ok. 600 razy 
niższa od prężności par benzyn często w  obliczeniach pomija się emisję par zarówno z 
napełniania olejem napędowym zbiorników magazynowych jak i baków samochodowych.
 Jednakże na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono obliczenia 
wielkości tej emisji.  

 Paliwo dowożone będzie autocysternami o pojemnościach V=20m3. 
Rozładowywana będzie najwyżej 1 cysterna w tym samym czasie. Do rozładunku cysterny 
samochodowej zastosowany zostanie zespół pompowy o wydajności pompy 400 dm3/min. 
Zaprojektowano 1 dystrybutor do dystrybucji paliw płynnych (benzyna, ON) o wydajność 
40 dm3/min oraz 1 dystrybutor z opcją  szybkiego napełniania ON o wydajności 70 
dm3/min. 

 
Wielkość emisji obliczono ze wzoru: 

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

 gdzie: 
V         - objętość przeładowywanego paliwa [m3/h], 
 - gęstość paliwa kg/m3, 
W       - jednostkowe stężenie w mieszaninie parowo-gazowej w zbiorniku paliwowym wg  
 CORINAIR’90 g/Mg 
 - sprawność hermetyzacji. 

 
Gęstość paliwa przyjęto w wysokości: 
- 0,76 g/ml- dla benzyny, 
- 0,84 g/ml- dla oleju napędowego. 

 Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napełniania komór 
zbiornika magazynowego benzyną 
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Roczna emisja wynosi: 
E = 1200 x 760 x 2000 x (1-0,98) x 10-6 =36,48 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 = 1500 x 840 x 1 x 10-6  = 1,26 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 = 1200 x 760 x 2000 x (1-0,95) x 10-6 =91,20 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 = 1500 x 840 x 1 x 10-6  =1,26 kg/rok 
Godzinowa emisja mieszaniny węglowodorów wynosi: 
E = 0,002 kg/h 
 

Czas przeładunku paliw:  
obroty/rok benzyny ON 

m3 1200 1500 

przeliczenie na litry  1200000 1500000 

wydajność pompy l/min 400 400 

czas pracy w minutach/rok  3000 3750 

przeliczenie na godziny/rok 50,0 62,50 
 

Czas dystrybucji dla dystrybutorów benzyn: 
obroty/rok benzyny 

m3 600 

przeliczenie na litry  600000 

wydajność pompy l/min 40 

czas pracy w minutach/rok  15000 

przeliczenie na godziny/rok 250,0 
 

Czas dystrybucji dla dystrybutorów ON (samochody osobowe)  
obroty/rok ON 

m3 700 

przeliczenie na litry  700000 

wydajność pompy l/min 40 

czas pracy w minutach/rok  17500 

przeliczenie na godziny/rok 291,7 
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Czas dystrybucji dla dystrybutora ON dla TIR 
obroty/rok ON 

m3 800 

przeliczenie na litry  800000 

wydajność pompy l/min 70 

czas pracy w minutach/rok  11428,57 

przeliczenie na godziny/rok 190,48 
Z uwagi na zmienny skład paliw (w zależności od producenta), celem określenia 

ilości emisji posiłkowano się Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r, poz. 1680). 

W poniższej tabeli zestawiono obliczone wielkości emisji maksymalnej godzinowej: 

Źródło emisji Rodzaj zanieczyszczenia 
Wielkość 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 
0,1094 

 

50,0 

Odpowietrzenie komór 
zbiornika magazynowego 

z ON 
E2 

mieszanina par paliw** 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
 

0,02 
0,019 
0,002 

 

62,5 

Dystrybutor benzyn 
E3 

mieszanina par paliw 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
benzen 
metanol 

alkohol izobutylowy 

 
0,18 

0,033 
0,064 

0,0018 
0,0055 
0,0274 

250,0 

Dystrybutor benzyn 
E4 

mieszanina par paliw 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 
benzen 
metanol 

alkohol izobutylowy 

 
0,18 

0,033 
0,064 

0,0018 
0,0055 
0,0274 

 

250,0 

Dystrybutor ON 
E5 

mieszanina par paliw 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 

 
0,002 

0,0019 
0,0002 

 

292,0 

Dystrybutor ON (szybki)  
E6 

mieszanina par paliw 
węglowodory alifatyczne 

węglowodory aromatyczne 

 
0,002 

0,0019 
0,0002 

 

190,5 

 
*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:  
 dla benzenu – 1% 
 węglowodory aromatyczne – 35% 
 węglowodory alifatyczne – 18% 
 metanol – 3%  
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 2-Metylopropan – 1 –ol (alkohol izobutylowy) – 15% 
**W skład oleju napędowego wchodzą głównie węglowodory alifatyczne, a maksymalna 
zawartość węglowodorów aromatycznych może wynosić do 8%. 

Do obliczeń emisji w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny przyjęto wariant 
najbardziej niekorzystny dla środowiska – jednoczesne tankowanie pojazdów na 
wszystkich stanowiskach oraz rozładunek cysterny przywożącej paliwa (ON, benzyna). W 
praktyce sytuacja taka zachodzi niezwykle rzadko.  

 
Proces przeładunku i dystrybucji gazu propan-butan 

 W ramach inwestycji eksploatowana będzie również stacja gazu LPG. 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 węża 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 stężeń zanieczyszczeń powstających w wyniku emisji gazu płynnego do 
powietrza oraz zasięgu oddziaływania jest trudne do oszacowania, ponieważ 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, że propan i butan są gazami cięższymi od 
powietrza po przedostaniu się na zewnątrz instalacji zalegają przy powierzchni ziemi. Nie 
są gazami toksycznymi. Przeładunek i dystrybucja gazu propan - butan nie ma zatem 
istotnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.  

Proces spalania paliw przez pojazdy poruszające się po terenie Stacji Paliw 
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 maksymalny ruch dobowy dla samochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych w ilości: 
 270 samochodów osobowych / dobę  
 30 samochodów dostawczych/ dobę  
 50 samochodów ciężarowych/dobę  

Ponadto w obliczeniach uwzględniono ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem 
obiektu handlowego:  

 400 samochodów osobowych / dobę  
 10 samochodów dostawczych/ dobę  
 3 samochody ciężarowe/dobę  

 
W obliczeniach przyjęto, że maksymalny ruch dla najbardziej niekorzystnej godziny w 

ciągu dnia stanowić będzie 10% ruchu dobowego. Ponadto założono, że w trakcie 
najbardziej niekorzystnej godziny, każdy pojazd który wjedzie na teren Inwestycji, również 
z niego wyjedzie. W związku z tym ruch pojazdów pomnożono przez 2.  

Do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 
oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
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dla 2015 r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa grudzień 2014 r. Przyjęto 
prędkość ruchu na poziomie 15 km/h.  

Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla poszczególnych odcinków tras przejazdu 
wynosi:  

 dla emitora liniowego E18 o długości 11 m (63 przejazdów poj. osobowych/h, 6 poj. 
dostawczych/h i 10 poj. ciężarowych/h) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Samochody osobowe   

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,001211988 0,0001076714 0,0000484379 0,0000121095 0,0000030318 0,0000056698 0,0000031509 

Lekkie samochody dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0000404171 0,0000343292 0,0000040604 0,0000010151 0,0000020509 0,0000005741 0,0000001405 
Samochody ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  
0,0001148290 0,0003492830 0,0001528450 0,0000382107 0,0000107060 0,0000025982 0,0000034625 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0013672338 0,0004912837 0,0002053433 0,0000513353 0,0000157887 0,0000088421 0,0000067539 

 
 dla emitora liniowego E19 o długości 19 m (27 przejazdów poj. osobowych/h, 3 poj. 

dostawczych/h i 5 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000897186 0,0000797048 0,0000358566 0,0000089642 0,0000022443 0,0000041972 0,0000023325 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000349057 0,0000296480 0,0000035067 0,0000008767 0,0000017712 0,0000004958 0,0000001214 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0000991705 0,0003016535 0,0001320025 0,0000330002 0,0000092461 0,0000022439 0,0000029903 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0010312619 0,0004110063 0,0001713658 0,0000428410 0,0000132616 0,0000069368 0,0000054442 

 
 dla emitora liniowego E20 o długości 22 m (54 przejazdów poj. osobowych/h, 3 poj. 

dostawczych/h i 5 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,002077693 0,0001845796 0,0000830364 0,0000207591 0,0000051974 0,0000097197 0,0000054016 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000404171 0,0000343292 0,0000040604 0,0000010151 0,0000020509 0,0000005741 0,0000001405 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0001148290 0,0003492830 0,0001528450 0,0000382107 0,0000107060 0,0000025982 0,0000034625 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0022329393 0,0005681918 0,0002399418 0,0000599849 0,0000179542 0,0000128920 0,0000090046 
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 dla emitora liniowego E21 o długości 26 m (36 przejazdów poj. osobowych/h, 3 poj. 
dostawczych/h i 5 poj. ciężarowych/h) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Samochody osobowe   

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,001636970 0,0001454263 0,0000654227 0,0000163557 0,0000040949 0,0000076580 0,0000042558 

Lekkie samochody dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0000477656 0,0000405709 0,0000047986 0,0000011996 0,0000024238 0,0000006784 0,0000001661 
Samochody ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  
0,0001357070 0,0004127890 0,0001806350 0,0000451581 0,0000126525 0,0000030706 0,0000040920 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0018204430 0,0005987862 0,0002508563 0,0000627134 0,0000191712 0,0000114070 0,0000085139 

 
 dla emitora liniowego E22 o długości 26,5 m (27 przejazdów poj. osobowych/h,1 

poj. dostawczy/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,001251338 0,0001111672 0,0000500106 0,0000125026 0,0000031302 0,0000058539 0,0000032532 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000162281 0,0000137837 0,0000016303 0,0000004076 0,0000008235 0,0000002305 0,0000000564 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0012675660 0,0001249509 0,0000516409 0,0000129102 0,0000039537 0,0000060844 0,0000033097 

 
 dla emitora liniowego E23 o długości 26,5 m (27 przejazdów poj. osobowych/h, 2 

poj. dostawcze/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,001251338 0,0001111672 0,0000500106 0,0000125026 0,0000031302 0,0000058539 0,0000032532 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000324561 0,0000275674 0,0000032606 0,0000008151 0,0000016469 0,0000004610 0,0000001128 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0012837941 0,0001387347 0,0000532712 0,0000133178 0,0000047772 0,0000063149 0,0000033661 

 
 dla emitora liniowego E24 o długości 26,5 m (5 poj. ciężarowych/h) 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0001383168 0,0004207273 0,0001841088 0,0000460265 0,0000128958 0,0000031297 0,0000041707 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0001383168 0,0004207273 0,0001841088 0,0000460265 0,0000128958 0,0000031297 0,0000041707 

 
 dla emitora liniowego E25 o długości 15 m (94 przejazdów poj. osobowych/h, 8 poj. 

dostawczych/h i 12 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,002465949 0,0002190717 0,0000985534 0,0000246383 0,0000061686 0,0000115361 0,0000064110 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000734856 0,0000624168 0,0000073825 0,0000018456 0,0000037289 0,0000010438 0,0000002555 
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Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0001879020 0,0005715540 0,0002501100 0,0000625266 0,0000175189 0,0000042516 0,0000056659 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0027273366 0,0008530425 0,0003560459 0,0000890105 0,0000274163 0,0000168314 0,0000123324 

 
 dla emitora liniowego E26 o długości 40 m (8 przejazdów poj. osobowych/h 3 poj. 

dostawcze/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000559648 0,0000497184 0,0000223667 0,0000055917 0,0000014000 0,0000026181 0,0000014550 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000734856 0,0000624168 0,0000073825 0,0000018456 0,0000037289 0,0000010438 0,0000002555 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0006331336 0,0001121352 0,0000297492 0,0000074373 0,0000051288 0,0000036619 0,0000017105 

 
 dla emitora liniowego E27 o długości 53 m (3 poj. dostawcze/h) 

Lekkie samochody dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0000973684 0,0000827023 0,0000097818 0,0000024454 0,0000049408 0,0000013830 0,0000003385 

 
 dla emitora liniowego E28 o długości 39 m (4 przejazdy poj. osobowych/h, 3 poj. 

dostawcze/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000272828 0,0000242377 0,0000109038 0,0000027259 0,0000006825 0,0000012763 0,0000007093 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000716485 0,0000608564 0,0000071980 0,0000017995 0,0000036357 0,0000010177 0,0000002491 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0003444769 0,0000850941 0,0000181017 0,0000045254 0,0000043181 0,0000022940 0,0000009584 

 
 dla emitora liniowego E29 o długości 19 m (31 przejazdów poj. osobowych/h, 2 poj. 

dostawcze/h i 2 poj. ciężarowe/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,001030102 0,0000915129 0,0000411687 0,0000102922 0,0000025768 0,0000048190 0,0000026781 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000232704 0,0000197653 0,0000023378 0,0000005844 0,0000011808 0,0000003305 0,0000000809 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0000396682 0,0001206614 0,0000528010 0,0000132001 0,0000036984 0,0000008976 0,0000011961 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0010930407 0,0002319397 0,0000963075 0,0000240767 0,0000074561 0,0000060470 0,0000039551 
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 dla emitora liniowego E30 o długości 44 m (13 przejazdów poj. osobowych/h) 
Samochody osobowe   

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,001000371 0,0000888716 0,0000399805 0,0000099951 0,0000025024 0,0000046799 0,0000026008 

 
 dla emitora liniowego E31 o długości 77 m (14 przejazdów poj. osobowych/h, 2 poj. 

dostawcze/h i 2 poj. ciężarowe/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,001885314 0,0001674889 0,0000753479 0,0000188370 0,0000047161 0,0000088198 0,0000049015 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000943065 0,0000801016 0,0000094742 0,0000023685 0,0000047854 0,0000013395 0,0000003279 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0001607606 0,0004889962 0,0002139830 0,0000534950 0,0000149884 0,0000036375 0,0000048475 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0021403813 0,0007365866 0,0002988051 0,0000747005 0,0000244899 0,0000137967 0,0000100768 

 
 dla emitora liniowego E32 o długości 41 m (2 poj. dostawcze/h i 2 poj. ciężarowe/h) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000502152 0,0000426515 0,0000050447 0,0000012612 0,0000025481 0,0000007132 0,0000001746 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0000855998 0,0002603746 0,0001139390 0,0000284843 0,0000079808 0,0000019368 0,0000025811 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0001358150 0,0003030261 0,0001189837 0,0000297455 0,0000105289 0,0000026501 0,0000027557 

 
 dla emitora liniowego E33 o długości 18 m (4 przejazdy poj. osobowych/h) 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000125921 0,0000111866 0,0000050325 0,0000012581 0,0000003150 0,0000005891 0,0000003274 

 
 dla emitora liniowego E34 o długości 18 m (94 przejazdów poj. osobowych/h, 8 poj. 

dostawczych/h i 12 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,002959139 0,0002628860 0,0001182640 0,0000295660 0,0000074023 0,0000138433 0,0000076932 
Lekkie samochody dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000881827 0,0000749002 0,0000088590 0,0000022147 0,0000044747 0,0000012525 0,0000003066 

Samochody ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen  

0,0002254824 0,0006858648 0,0003001320 0,0000750319 0,0000210226 0,0000051019 0,0000067990 
Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

0,0032728039 0,0010236510 0,0004272551 0,0001068126 0,0000328996 0,0000201977 0,0000147988 

Parametry emitorów: 
 wysokość emitora h= 0,5m, 
 temperatura spalin Ts= 443 K. 
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Proces spalania paliw przez pojazdy parkujące na projektowanych miejscach 
parkingowych 

Mobilnym źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie 
stacji będzie proces spalania paliw silnikowych przez pojazdy parkujące na terenie 
projektowanych miejsc parkingowych. W analizie uwzględniono również miejsca 
parkingowe funkcjonujące w ramach obsługi obiektu handlowego (część z nich 
zlokalizowana jest na terenie objętym zakresem opracowania).  

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

Numer emitora Liczba miejsc parkingowych 

E8 11 pojazdów osobowych 

E9 10 pojazdów osobowych 

E10 12 pojazdów osobowych 

E11 11 pojazdów osobowych 

E12 11 pojazdów osobowych 

E13 11 pojazdów osobowych 

E14 12 pojazdów osobowych 

E15 20 pojazdów osobowych 

E16 11 pojazdów osobowych 

E17  12 pojazdów osobowych 

 
Do obliczeń przyjęto założenie, że w ciągu jednej najbardziej niekorzystnej godziny 

zostaną wykorzystane wszystkie miejsca parkingowe. Przyjęto, że średnia droga 
manewrowania w czasie parkowania wynosi ok. 20 m.  

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, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla zastępczego źródła punktowego wynosi: 

 dla emitora E8, E11, E12, E13 i E16 
parking   

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000384758 0,0000341814 0,0000153771 0,0000038443 0,0000009625 0,0000018000 0,0000010003 

 
 dla emitora E9 

parking   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000349780 0,0000310740 0,0000139792 0,0000034948 0,0000008750 0,0000016363 0,0000009094 

 
 dla emitora E10, E14 i E17 

parking   
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,000419736 0,0000372888 0,0000167750 0,0000041938 0,0000010500 0,0000019636 0,0000010912 
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 dla emitora E15 
parking   

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000699560 0,0000621480 0,0000279584 0,0000069896 0,0000017500 0,0000032726 0,0000018187 

Parametry emitorów: 
 wysokość emitora h= 0,5m, 
 parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 
 temperatura spalin Ts= 443 K 

 
Emisja zanieczyszczeń z ogrzewania obiektu stacyjnego – E7.  
Na potrzeby ogrzewania obiektu stacyjnego wykorzystywany będzie kocioł gazowy 

o mocy 25 kW. 
Wykorzystywany będzie gaz ziemny o następujących parametrach: 
 wartość opałowa Wd – 39 500 kJ/m3 
 zawartość siarki – do 40 mg/m3 
 gęstość gazu 0,745 kg/Nm3. 
Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie spalania gazu ustalono na 
podstawie „Wskaźników emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy 
cieplnej do 5MW” KOBIZE, styczeń 2015r.: 
Wskaźniki dla gazu ziemnego: 

pył – 0,0005 g/m3 
dwutlenek siarki – 0,002 x s g/m3, 
gdzie: 
s =40 mg/m3 – zawartość siarki w gazie ziemnym, 
dwutlenek azotu – 1,52 g/m3 
tlenek węgla – 0,3 g/m3 

 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa  obliczono z wzoru:  
  Q 

Bmax = ---------       [m3/h] 
Wd * h 

  
gdzie:  Q   - moc kotła [ kJ/h ]  
           Wd  - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ]  
            h  - przyjęta sprawność cieplna kotła – 90 %   
 
Emisję pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla obliczono według 

następującej zależności: 
E = B x w [kg] 
gdzie: 
B - ilość spalanego paliwa, 
w – wskaźnik dla gazu ziemnego pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla  

Źródło 
Emisja [kg/h]  
pył 

zawieszony 
dwutle

nek siarki 
dwutlenek 

azotu 
tlenek węgla 

Kocioł gazowy o mocy 
25 Kw – maksymalne 
zużycie gazu 2,53 m3/h 

0,0000013 0,00020 0,00385 0,00076 

Zanieczyszczenia odprowadzane będą emitorem zadaszonym E7 o średnicy 0,08 m i 
wysokości 6,5 m. Przyjęto czas funkcjonowania kotła na poziomie ok. 1800 h/rok.  
 
3.4.1.6.  
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Metodyka wykonywanych obliczeń 
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 użyciu programu komputerowego 
ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.2, który uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 
Obliczenia wykonane w sieci obliczeniowej o kroku 10 m.  

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, że najwyższe ze stężeń maksymalnych 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z planowanej instalacji wynoszą: 
------------------------------------------------------------------ 
     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 
   ------------------------------------------------------------------ 
       pył zaw.PM2,5                   5,74139         -        -     
    16 benzen         71-43-2       3934,05420      3,00000  pełny    
    70 ditl. azotu    10102-44-0     414,82657     20,00000  pełny    
    72 ditl. siarki   7446-09-5       21,82053     35,00000  skrócony 
   112 alkohol metyl  67-56-1      11983,59375    100,00000  pełny    
   116 alk.izobutyl.  78-83-1      59700,59375     30,00000  pełny    
   137 pył zaw. PM10                   5,74139     28,00000  skrócony 
   150 tlenek węgla   630-08-0      4597,71875   3000,00000  pełny    
   164 w.alif.do C12               76263,53906    300,00000  pełny    
   165 węglow.aroma                139931,5000    100,00000  pełny    
 

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

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

uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
terenem objętym Inwestycją spełniony jest warunek: 

Sa   Da – R 
 W odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, 

mniejszej niż 10h, nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, 
a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. Nie jest  wymagane 
więc sprawdzenie, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia 
substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.  

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

Emitor Wysokość [m] Efe [mg/s] he3,15 
E9 6,5 0,00036 363,64 

RAZEM - 0,00036  
0,0667/n*Σh3,15  = 24,26 
a) ΣΣEfe ≤ 0,0667/n ∑he3,15 [mg/s] 
363,64<24,26 – warunek jest spełniony 
b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg - warunek jest spełniony 
Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 

W odległości mniejszej niż 30 Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary ochrony 
uzdrowiskowej. Na tym obliczenia zakończono.  
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3.4.1.7. Analiza wyników obliczeń komputerowych 

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych: 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 1 
godziny [g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku [g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

Benzen 14,29260 30 0,04672 3,0 
Dwutlenek azotu 32,81301 200 2,40714 21,0 
Dwutlenek siarki 14,58494 350 0,05173 15,0 
Alkohol metylowy 14,58494 1000 0,05115 117,0 

Alkohol izobutylowy 72,85812 300 0,25494 23,4 
Pył zawieszony 

PM10 
0,54387 280 0,04046 9,0 

Pył PM2,5 0,54387 - 0,04046 3,0 

Tlenek węgla 98,10263 30000 8,23412 - 

Węgl. alifatyczne 288,74698 3000 1,11044 900,0 

Węgl. aromatyczne 504,08078 1000 0,79180 38,7 

    
Z wykonanych obliczeń wynika, że w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 

granicami  inwestycji, spełniony jest warunek: 
Smm  D1 
Z wykonanych obliczeń wynika również, że w każdym punkcie na powierzchni terenu, 

poza granicami inwestycji, spełniony jest również warunek: 
Sa   Da – R 
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 

powietrzu są dotrzymane, gdyż częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie 
uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku 
dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Dodać należy, że do obliczeń emisji w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny 
przyjęto wariant najbardziej obciążający środowisko – jednoczesne tankowanie pojazdów 
na wszystkich stanowiskach oraz rozładunek cysterny przywożącej paliwa (ON, benzyna). 
W praktyce sytuacja taka zachodzi niezwykle rzadko.  

Wydruki obliczeń komputerowych oraz mapy przedstawiające wyniki obliczeń w 
formie graficznej załączone są do niniejszego opracowania. 

 
3.4.1.8. Wnioski 

 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie stacji paliw wykazały, że 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, 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). 
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3.3.2.  Hałas 
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, 
używane w budownictwie maszyny robocze takie jak: sprężarka spalinowa, zagęszczarka, 
betoniarka, ręczne narządzenia elektryczne oraz środki transportu dowożące 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 dowożone 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 zagrożeń 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). 
- sprężarka spalinowa, zagęszczarka, ręczne narządzenia elektryczne – 90 dB(A). 
- samochody dowożące materiały budowlane – 102 dB(A).   
- dźwig samojezdny – 102 dB(A).   

Równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia i sumy źródeł hałasu 
określono z zależności: 

          LAwegi = 10 log 


n

i 1
100,1 LAwegi   [dB] 

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

godzin pory dnia) dla wszystkich urządzeń równoważny poziom mocy akustycznej dla 
sumy źródeł wynosi 79,1 dB a następnie rozłożono na 4 zastępcze punktowe źródła 
dźwięku i otrzymano 73,1 dB dla pory dnia. 
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Analizując powyższy rysunek stwierdza się, że dla odległości ok. 15 metrów od 

źródła dźwięku spadek ciśnienia akustycznego będzie na poziomie -30 dB. Odnosząc się 
do przeprowadzonych wstępnych obliczeń akustycznych stwierdza się, że już w odległości 
ok. 15 metrów m od źródeł hałasu (frontu robót) dotrzymane będą dopuszczalne poziomy 
hałasu. Biorąc pod uwagę odległość planowanej inwestycji (stacji paliw) od najbliższego 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w kierunku północnym w odległości ok. 60 
metrów od terenu Inwestycji przewiduje się, że etap budowy nie będzie stanowił 
zagrożenia pod względem akustycznym dla tych terenów.  

 
Metody ochrony przed nadmiernym hałasem. 
Dla etapu realizacji inwestycji podstawowym sposobem ograniczenia hałasu będzie 

prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy użyciu sprzętu sprawnego 
technicznie, co spowoduje, że prace te nie będą wpływały na warunki akustyczne w 
środowisku. Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na 
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czas prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej 
skupionego placu robót. Ruch maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych będzie 
się odbywał tylko w porze dnia (600÷2200). Nie przewiduje się wzrostu poziomu hałasu 
który miałyby istotny wpływ na tereny podlegające ochronie akustycznej.  

 
Etap eksploatacji. 

3.3.2.1.  Cel i zakres analizy 
Celem opracowania tego rozdziału jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki 

może 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 zależności pomiędzy emisją dźwięku 
scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją 
dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 
równoważnym poziomem dźwięku w siatce obliczeniowej. W analizie porównano 
otrzymane wyniki z dopuszczalnymi dla terenów podlegających ochronie przed hałasem. 

 
3.3.2.2.  Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu projektowanego 
przedsięwzięcia 

Dla analizowanego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie o braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi zał. nr 3.  

Teren planowanej Inwestycji obejmie swoim zasięgiem część działek 
ewidencyjnych nr 56/1 oraz 56/2. Powierzchnia objęta inwestycją to 6 637 m2 (0,6637 ha). 
Obecnie większość terenu jest niezagospodarowana, a na jej części funkcjonuje parking 
utwardzony kostką brukową. Pozostałą cześć stanowią grunty sklasyfikowane jako rolne, 
obecnie nieużytkowane porośnięte roślinnością trawiasta. 

Bezpośrednie otoczenie obszaru planowanej inwestycji stanowią:  
 od strony północnej –  budynek handlowy oraz nieużytki, 
 od strony południowej– teren składowy (ogrodzony), 
 od strony zachodniej – tereny kolejowe, 
 od strony wschodniej - ul. Krężnicka, a za nią nieużytki,  

Teren Inwestycji posiada bardzo dogodną lokalizację w stosunku do komunikacji 
zewnętrznej. Obsługę komunikacyjną dla projektowanego przedsięwzięcia zapewniać 
będzie projektowany wjazd z ul. Krężnickiej.  

 
3.3.2.3.  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, wyrażone 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 projektowanej. W bezpośrednim otoczeniu 

analizowanego terenu brak jest terenów chronionych akustycznie. Kryteria hałasu dla 
terenów otaczających przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym oraz sposobem 
zagospodarowania i użytkowania terenu. Najbliższy budynek mieszkalny o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajduje się od strony północnej, w odległości 
ok. 60 m od granicy terenu inwestycji.  

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112) 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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3.3.2.4.   Założenia wyjściowe do obliczeń.  
Przedmiotem opracowania jest budowa Stacji Paliw Płynnych wraz z infrastrukturą 

w przy ul. Krężnickiej w Lublinie.  
Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 2 rodzaje źródeł hałasu mających wpływ 

na wielkość emisji hałasu do środowiska. Są to źródła ruchome i stacjonarne.  
Przewiduje się że planowana Inwestycja funkcjonować będzie w systemie 

całodobowym, 7 dni w tygodniu. Założenia do obliczeń i obliczenia wykonano dla pory dnia 
i pory nocy.  

 
a) Źródła ruchome.  

Ruchomymi źródłami hałasu są pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe (w tym 
dostawa paliw) przejeżdżające po terenie inwestycji i korzystające z usług stacji paliw 
płynnych oraz myjni. Praca stacji paliw w systemie całodobowym, 7 dni w tygodniu. 
Założenia do obliczeń i obliczenia wykonano dla pory dnia i pory nocy.  

Do obliczeń przyjęto maksymalny ruch dobowy dla samochodów osobowych, 
dostawczych i ciężarowych związany z funkcjonowaniem stacji paliw w ilości: 

 270 samochodów osobowych / dobę  
 30 samochodów dostawczych/ dobę  
 50 samochodów ciężarowych/dobę  

Ponadto w obliczeniach uwzględniono ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem 
obiektu handlowego od strony północnej (oddziaływanie skumulowane):  

 400 samochodów osobowych / dobę  
 10 samochodów dostawczych/ dobę  
 3 samochody ciężarowe/dobę  

W przyjętej prognozie ruchu pojazdów uwzględniono ruch pojazdów ciężarowych 
związanych z dostawą paliwa oraz odbiorem odpadów. Dostawy paliwa 2-3 x w tygodniu. 
Odbiór odpadów 1 w tygodniu.  

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 
a) Stacja paliw  

Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, że 
na teren inwestycji w porze dnia w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin kolejno po 
sobie następujących przyjedzie 70% wszystkich samochodów tj.  

 samochody osobowe - 189 pojazdów  
 samochody dostawcze - 21 pojazdów  
 samochody ciężarowe - 35 pojazdów 

W porze nocy, zakłada się, że na teren inwestycji przyjedzie 10% wszystkich 
pojazdów z czego w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godzinie pory nocy przyjedzie: 5 
pojazdów osobowych, 2 dostawcze i 1 ciężarowy. 

b) Obiekt handlowy  
Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, że 

na teren inwestycji w porze dnia w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin kolejno po 
sobie następujących przyjedzie 70% wszystkich samochodów tj.  

 samochody osobowe - 280 pojazdów  
 samochody dostawcze - 7 pojazdów  
 samochody ciężarowe - 2 pojazdy 

W porze nocy obiekt handlowy nie funkcjonuje.  
 
Do obliczeń założono średnią prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h. 

co dla długości przejazdu (dla wszystkich pojazdów) po terenie stacji paliw wynoszącego 
180÷250 m daje czas przejazdu 43,2÷60,0 sek.  

Do obliczeń założono średnią prędkość ruchu pojazdów na poziomie Vs = 15km/h. 
co dla długości przejazdu pojazdów osobowych po terenie obiektu handlowego 
wynoszącego 250÷330 m daje czas przejazdu 60,0÷79,2 sek, oraz pojazdów dostawczych 
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i ciężarowych po terenie obiektu handlowego wynoszącego ok. 400 m daje czas przejazdu 
96,0 sek, 

Obliczenia przeprowadzono dla pory dnia i pory nocy. Źródła hałasu stacjonarne i 
ruchome oznaczono na mapach akustycznych – zał. nr 5 dla pory dnia i zał. nr 5.1. dla 
pory nocy.  

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 dużych źródeł powierzchniowych, 
Warszawa 1991 r.   

Parametrem charakteryzującym zastępcze punktowe źródło dźwięku jest obliczony 
równoważnych poziom mocy akustycznej. Równoważny poziom mocy akustycznej A 
zastępczego punktowego źródła dźwięku (na trasach przejazdów samochodów na 
drogach wewnętrznych, zgodnie z instrukcją ITB 338/2008) określono z zależności: 

       







 



N

n

L
Weqn

Wnxti
T

L
1

1,010
1

log10  [dB] 

gdzie:  
LWeqn  – równoważny 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 równoważny, s  

 
Źródła dźwięku na parkingach i w strefach dostaw zamieniono na cztery 

podstawowe operacje, o uśrednionym położeniu w terenie:  
 dojazd do stanowiska parkingowego (samochody osobowe) lub strefy rozładunku 

(samochody dostawcze i ciężarowe), 
 hamowanie pojazdów  
 włączenie silnika, start, 
 odjazd. 

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

do analizy komputerowej. Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego 
punktowego źródła dźwięku (na parkingach i w strefach dostaw zgodnie z instrukcją ITB nr 
311 z 1991) określono z zależności: 

        LAwegi = 10 log 1/T ( 


n

i

ti
1

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

gdzie:  

LAwegi  -  równoważny 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. 
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Wyliczony sumaryczny (skumulowany) równoważny poziom dźwięku A (dla pory 
dnia) dla pojazdów samochodowych rozłożono 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. 
Stacjonarne źródła hałasu to:   

 pompa stacyjna, zrzut paliw – 75 dB(A)  
 pompa stacyjna, zrzut gazu – 75 dB(A)  
 dystrybutory paliw – 68 dB(A) – szt. 3  
 wentylator dachowy – 70,0 dB – szt. 2 
 stanowisko odkurzacza - 69,0 dB – szt. 1 
 stanowisko kompresora - 85,0 dB – szt. 1 
 agregat chłodniczy - 75,0 dB – szt. 1 
 jednostka zewnętrzna klimatyzatora – 80,0 dB(A) – szt. 1 

 
 Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i urządzenia chłodnicze średnio pracują 

15÷30 minut/każdą godzinę. Dla 8 godzin pory dnia daje to czas pracy 4 godzin, dla 1 
godziny pory nocy - czas pracy 30 minut. Charakterystykę i rozmieszczenie stacjonarnych 
źródeł hałasu przedstawiono w tabeli nr 2 oraz mapach akustycznych: zał. nr 5 dla pory 
dnia i zał. nr 5.1 pora nocy.  

 
Obiekty ekranujące - współczynniki odbicia: 

 dla ścian pełnych współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0 
 dla ścian przeszklonych, współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 0,4  
 dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  

 
Charakterystykę i rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu przedstawiono w 

tabeli nr 2 oraz na mapie akustycznej dla pory dnia i pory nocy 
 
Tabela 2. Wyniki obliczeń dla zastępczych punktowych źródeł dźwięku.   
 

 Sumarycznych  
równoważny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy 

Lic
zba źródeł 

pun
ktowych 

Wyliczone równoważne 
poziomy dźwięku A 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła 
na mapie 

akustycznej 
Źródła liniowe 

L1 – Wjazd/wyjazd  dla 
wszystkich pojazdów osobowych, 
dostawczych i ciężarowych. 
Odcinek 17 m. Czas przejazdu 
4,1 sek. dla każdego pojazdu.    
Pora dnia: 469x2 osobowych, 

83,4 75,7 1 83,4 75,7 L1 
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 Sumarycznych  
równoważny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy 

Lic
zba źródeł 

pun
ktowych 

Wyliczone równoważne 
poziomy dźwięku A 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła 
na mapie 

akustycznej 
28x2 dostawcze oraz 37x2 
ciężarowych. Pora nocy: 6x2 
osobowych, 2x2 dostawcze oraz 
1x2 ciężarowych. 
L2 – Pojazdy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na 
drogach wewnętrznych Odcinek 
15 m. Czas przejazdu 3,6 sek. dla 
każdego pojazdu.    Pora dnia: 
469x2 osobowych, 28x2 
dostawcze oraz 37x2 
ciężarowych. Pora nocy: 6x2 
osobowych, 2x2 dostawcze oraz 
1x2 ciężarowych 

82,8 75,1 1 82,8 75,1 L2 

L3 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 11m. 
Czas przejazdu 2,6 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
189x2+60x2 osobowych, 21x2+7 
dostawcze oraz 35x2+2 
ciężarowych. Pora nocy: 5x2 
osobowych, 2x2 dostawcze oraz 
1x2 ciężarowy. 

80,2 73,5 1 80,2 73,5 L3 

L4 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 22m. 
Czas przejazdu 5,2 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
189x1 osobowych, 21x1 
dostawcze oraz 35x1 
ciężarowych. Pora nocy: 5x1 
osobowych, 2x1 dostawcze oraz 
1x1 ciężarowy. 

79,7 73,5 1 79,7 73,5 L4 

L5 –. Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 25m. 
Czas przejazdu 6,0 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
65x2+114x1 osobowych, 
5x2+16x1 dostawcze oraz 35x1 + 
2 ciężarowych. Pora nocy: 10x1 
osobowych, 3x1 dostawcze oraz 
1x1 ciężarowy. 

80,9 75,3 1 80,9 75,3 L5 

L6 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 25m. 
Czas przejazdu 6,0 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 62x1 
osobowych, 10x1 dostawcze oraz 
20x1 ciężarowych. Pora nocy: 3x1 

77,3 73,4 1 77,3 73,4 L6 
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 Sumarycznych  
równoważny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy 

Lic
zba źródeł 

pun
ktowych 

Wyliczone równoważne 
poziomy dźwięku A 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła 
na mapie 

akustycznej 
osobowych, 1x1 dostawcze oraz 
1x1 ciężarowy. 
L7 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 25m. 
Czas przejazdu 6,0 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 30x1 
osobowych, 5x1 dostawcze oraz 
15x1 ciężarowych. Pora nocy: 1x1 
osobowych, oraz 1x1 ciężarowy. 

75,7 72,6 1 75,7 72,6 L7 

L8 – Ruch samochodów 
osobowych i dostawczych na 
drogach wewnętrznych. Odcinek 
22m. Czas przejazdu 5,2 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
189x1 osobowych, 21x1 
dostawcze. Pora nocy: 5x1 
osobowych, 2x1 dostawcze. 

74,8 69,0 1 74,8 69,0 L8 

L9 - Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 39m. 
Czas przejazdu 9,4 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 50 
osobowych, 10 dostawcze oraz 
35 ciężarowych. Pora nocy: 3 
osobowych, 2 dostawcze oraz 1 
ciężarowy. 

81,1 
 
 

75,6 1 81,1 75,6 L9 

L10 - Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 22m. 
Czas przejazdu 5,2 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 50 
osobowych, 10 dostawcze oraz 
35 ciężarowych. Pora nocy: 3 
osobowych, 2 dostawcze oraz 1 
ciężarowy. 

78,6 
 

74,6 1 78,6 74,6 L10 

L11 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 39m. 
Czas przejazdu 9,4 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
50x1+30x2 osobowych, 10+7 
dostawcze oraz 35+2 
ciężarowych. Pora nocy: 3 
osobowych, 2 dostawcze oraz 1 
ciężarowy. 

81,8 75,6 1 81,8 75,6 L11 

L12 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 19m. 
Czas przejazdu 4,6 sek. dla 

77,8 - 1 77,8 - L12 
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 Sumarycznych  
równoważny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy 

Lic
zba źródeł 

pun
ktowych 

Wyliczone równoważne 
poziomy dźwięku A 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła 
na mapie 

akustycznej 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
220x2 osobowych, 7x1 dostawcze 
oraz 2x1 ciężarowe. 
L13 – Ruch samochodów 
osobowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 44m. 
Czas przejazdu 10,6 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 63x2 
osobowych. 

75,7 - 1 75,7 - L13 

L14 – Ruch samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych na drogach 
wewnętrznych. Odcinek 77m. 
Czas przejazdu 18,5 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 
157x2 osobowych, 7x1 dostawcze 
oraz 2x1 ciężarowe. 

82,5 - 1 82,5 - L14 

L15 – Ruch samochodów 
dostawczych i ciężarowych na 
drogach wewnętrznych. Odcinek 
17m. Czas przejazdu 4,1 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 7x1 
dostawcze oraz 2x1 ciężarowe. 

65,6 - 1 65,6 - L15 

L16 – Ruch samochodów 
dostawczych i ciężarowych na 
drogach wewnętrznych. Odcinek 
40m. Czas przejazdu 9,6 sek. dla 
każdego pojazdu. Pora dnia: 7x2 
dostawcze oraz 2x2 ciężarowe. 

72,3 - 1 72,3 - L16 

Źródła punktowe 
Zrzut paliwa do zbiornika ON i 
benzyn oraz zbiornika LPG. 
Głośność pompy stacyjnej przy 
zrzucie (przepompowywaniu) 
paliw do zbiorników paliw – 75 
dB. Obliczono z powyższych 
wzorów równoważny poziom 
mocy akustycznej dla czasu pracy 
pompy  30 minut dla rozładunku 
cysterny w ciągu doby tj. 63,0 dB 
– pora dnia dla każdej cysterny 

63,0 - 2 63,0 - 1÷2 

Dystrybutor paliw (w tym TIR). 
Pora dnia: 59 osobowych, 11  
dostawcze, 35 ciężarowe.. Pora 
nocy: 2 osobowe, 1 dostawczy , 1 
TIR. Średni czas tankowania 2 
minuty dla każdego pojazdu 
osobowego i dostawczego. 
Głośność dystrybutora – 68 dB. 

65,7 61,0 1 65,7 61,0 3 

Dystrybutor paliw + LPG. Pora 
dnia: 130 osobowych, 10  
dostawcze.. Pora nocy: 4 
osobowe  Średni czas tankowania 
2 minuty dla każdego pojazdu 

67,4 59,2 2 64,4 56,2 4÷5 
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 Sumarycznych  
równoważny poziom 
dźwięku dla grupy 

pojazdów i  urządzeń 
przy uwzględnieniu 

czasu pracy 

Lic
zba źródeł 

pun
ktowych 

Wyliczone równoważne 
poziomy dźwięku A 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

 Pora dnia 
[dB] 

Pora nocy 
[dB] 

Nr źródła 
na mapie 

akustycznej 
osobowego i dostawczego. 
Głośność dystrybutora – 68 dB. 
Wentylatory dachowe. 70,0 70,0 2 67,0 60,0 6÷7 
Agregat chłodniczy 75,0 75,0 1 72,0 72,0 8 
Jednostka zewnętrzna 
klimatyzatora 

80,0 80,0 1 77,0 77,0 9 

Stanowisko odkurzacza i 
kompresora.  Głośność 
odkurzacza wg danych 
producenta 69 dB. Głośność 
kompresora wg danych 
producenta 85 dB. Ilość pojazdów 
korzystających ze stanowiska 
odkurzacza i kompresora: 
osobowe i dostawcze  35 poj. – 
pora dnia. Średni czas pracy 
odkurzacza - 8 minut dla każdego 
pojazdu, daje to czas pracy 480 
sek. dla 1 pojazdu. Średni czas 
pracy kompresora - 1 minuta dla 
każdego pojazdu, daje to czas 
pracy 60 sek. dla 1 pojazdu. 
Pora nocy 2 pojazdy korzystające 
z kompresora. 

74,4 70,2 1 74,4 70,2 10 

Samochody osobowe na 
parkingach stacji paliw. 100 
pojazdów pora dnia, 6 pojazdów 
pora nocy. Czas przejazdu wraz z 
manewrowaniem 10,0 sek. dla 
każdego pojazdu. 

74,4 74,2 2 71,4 71,2 11÷12 

Samochody osobowe na 
parkingach obiektu handlowego 
stacji paliw. 280 pojazdów pora 
dnia. Czas przejazdu wraz z 
manewrowaniem 10,0 sek. dla 
każdego pojazdu. 

78,9 - 9 69,4 - 13÷21 

Samochody ciężarowe i 
dostawcze w strefie dostaw. pora 
dnia: 2 pojazdy ciężarowe, 7 
pojazdów dostawczych. Czas 
przejazdu wraz z 
manewrowaniem 30,0 sek. dla 
każdego pojazdu. 

79,7 - 1 79,7 - 22 

 
W obliczeniach uwzględniono ruch wszystkich pojazdów samochodowych wraz z 

przejazdem po terenie parceli przyjmując moce akustyczne poszczególnych manewrów 
samochodowych na podstawie danych literaturowych zbliżonych do danych Instytutu 
Ochrony Środowiska, podanych zawartych w Instrukcji ITB nr 338/2008.  

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.  
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2. Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 

3. Instrukcji ITB nr 311. Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych 
źródeł powierzchniowych, Warszawa 1991 r.   

Lokalizacja zastępczych punktowych źródeł hałasu przedstawiona została na mapie 
akustycznej – zał. nr 5 dla pory dnia i zał. nr 5.1. dla pory nocy. 

 
3.3.2.5.   Założenia do analizy komputerowej 

W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu 
o program „LEQ Professional wersja 6-2015” – Prognozowane hałasu przemysłowego. 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków 
Tryb., ul. Promienna 26.  

Program „LEQ Professional wersja 6-2015” służy 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 równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości 
położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, 
przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  

Obliczenia wykonano dla obszaru 320 x 220m., dla częstotliwości f–500 Hz, w 
siatce punktów obserwacji 5 x 5m. Obiekt pracować tylko w porze dnia, dlatego też analizę 
akustyczną i obliczenia przeprowadzono dla pory dnia. 

Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano dane producenta (DTR) urządzeń oraz 
informacje od Inwestora w zakresie czasu pracy poszczególnych urządzeń (zarówno 
urządzeń stacjonarnych jak również 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 poniższych 
tabelach dla pory dnia i pory nocy (wydruk danych wejściowych z programu 
komputerowego „LEQ Professional wersja 6-2015”).  
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Dane do obliczeń - pora dnia  
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Dane do obliczeń - pora nocy  
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3.3.2.6.  Wyniki obliczeń i analiza wyników 
Z przeprowadzonej analizy akustycznej, opracowanej na podstawie przyjętych 

założeń i wykonanych obliczeń wynika, że funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą 
nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów 
podlegających ochronie akustycznej w porze dnia i w porze nocy.  

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112) dotrzymane będą poziomy hałasu w 
wysokości 50 dB dla pora dnia i 40 dB dla pory nocy.  

Najbliższy budynek mieszkalny o charakterze zabudowy jednorodzinnej znajduje 
się od strony północnej w odległości ok. 60 m od terenu stacji paliw.  

Obliczenia w punktach obserwacji przedstawiono po niżej:  
 
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyników – pora dnia 
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  228.8  192.5    1.5   45.8 
      2  228.8  192.5    4.0   46.1 
      3  219.7  199.6    1.5   38.6 
      4  219.7  199.6    4.0   39.1 
                                    
Koniec obliczeń                              
 
 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyników – pora nocy  
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  228.8  192.5    1.5   34.8 
      2  228.8  192.5    4.0   35.1 
      3  219.7  199.6    1.5   20.5 
      4  219.7  199.6    4.0   23.1 
                                    
Koniec obliczeń                              
 
Graficzne przedstawienie wyników komputerowych obliczeń przedstawiono na 

mapie akustycznej – zał. nr 5 dla pory dnia i 5.1 dla pory nocy. 
 

3.3.3.  Gospodarka wodno – ściekowa 
 W fazie realizacji inwestycji na terenie zaplecza technicznego powstawać będą 

ścieki socjalno-bytowe. Przewiduje się, że prace inwestycyjne wykonywane będą przez 
specjalistyczną firmę zewnętrzną. Pracownicy korzystać będą z przenośnego sanitariatu 
chemicznego. Ilość powstających ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak 
szczegółowych informacji odnośnie ilości zatrudnionych osób. Nie przewiduje się jednak 
długotrwałego okresu realizacji prac inwestycyjnych, tak więc nie przewiduje się 
powstawania znaczących ilości ścieków. Dodać należy, że ścieki te będą okresowo (w 
miarę potrzeb) odbierane przez firmę serwisową świadczącą usługi w tym zakresie.  

Sieć wodociągowa 
Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z sieci 

wodociągowej. Woda w niezbędnej ilości zostanie pobrana z planowanego do wykonania 
przyłącza wodociągowego. Wszystkie prace związane z włączeniem obiektu do  sieci 
wodociągowej zostaną przeprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.  

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 
 do celów socjalno – bytowych – ok. 1,5m3/dobę 
 do celów p.poż. – 10 l/s 
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Kanalizacja sanitarna  
Ilość ścieków socjalno - bytowych przyjęto równą ilości pobieranej wody tj. ok 1,5  

m3/dobę. Ścieki te trafiać będą do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą planowanego do 
wykonania przyłącza.  

  
Odprowadzanie wód deszczowych 
Obszary narażone na ewentualne rozlanie produktów ropopochodnych pokryte 

będą szczelną nawierzchnią, odpowiednio wyprofilowaną w celu zapewnienia spływu wód 
opadowych w kierunku zbiorczych studzienek odpływowych. 

Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie projektowany zbiornik otwarty na wody 
projektowany w zachodniej części parceli. Wody opadowe z obszarów narażonych na 
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi (stanowisko rozładunku i załadunku 
autocysterny, teren wokół dystrybutorów,) przed ich wprowadzeniem do zbiornika 
oczyszczane będą w zespole separacyjno – ropopochodnym.  

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 różnice gęstości 
węglowodorów i wody w trakcie przepływu grawitacyjnego przez urządzenie. Separator 
zatrzymuje również 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, możliwe do separacji. Cząsteczki 
oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę substancji 
ropopochodnych o powiększającej się grubości, którą należy regularnie usuwać. 
Separatory koalescencyjne redukują ilość ropopochodnych do 5 mg/l na wylocie. 

Planuje się lokalizację separatora w zachodniej części działki przed projektowany 
zbiornikiem na wody opadowe do odparowania. 

W obrębie terenu Inwestycji będą powstawały ścieki opadowe narażone na 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz ścieki „czyste” w obrębie 
powierzchni dachowych i zieleńców.  

Spływ wód deszczowych ze zlewni w obrębie Inwestycji:  
Do obliczenia miarodajnej wielkości spływu wód deszczowych ze zlewni 

zastosowano uproszczony wzór empiryczny: 
Q = q * φ * ψ * F [dm³ / s] 
gdzie: 
q - natężenie deszczu miarodajnego, 
φ - współczynnik spływu zależny od rodzaju zlewni, 
ψ = 1 - współczynnik opóźnienia,  
F - powierzchnia zlewni. 
 
Poniżej przedstawiono obliczenia ilości powstających ścieków deszczowych dla 

deszczu nominalnego 15l/s oraz natężenie opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia raz 
na 5 lat, o natężeniu 131 dm³/s*ha. 

Obliczenia  ilości odprowadzanych wód deszczowych  przy natężeniu deszczu nawalnego  131l/s 

Powierzchnia 
Współczynnik 

redukcji 

Powierzchnia F zred 

Natężenie deszczu Ilość wód l/s [ha] [ha] 

Pow. zabudowy 0,8 0,02185 0,0175 131 2,29 

Parkingi, jezdnie 0,7 0,28975 0,2028 131 26,57 

Tereny zielone 0,1 0,1314 0,0131 131 1,72 

Zbiornik wód opadowych 1 0,1203 0,1203 131 15,76 

Rezerwa pod myjnie 0,7 0,1004 0,0703 131 9,21 

        suma  55,5 



 

 55

Ilość wody dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut: 

131 x 15 x 60 x 0,424 = 49,98 m3 wody. 
 
W celu zapewnienia wystarczającej pojemności zbiornika projektant zaprojektował 

szczelny zbiornik wód deszczowych do odparowania o pojemności czynnej  167,2 m3. 
Zbiornik może przyjąć trzykrotną objętość deszczu nawalnego. 

Przyjęte rozwiązania dotyczące gospodarki wodno – ściekowej z zastosowaniem 
urządzenia podczyszczającego (separator) na etapie eksploatacji Inwestycji zagwarantują 
uzyskanie z przedmiotowego terenu ścieków opadowych spełniających wymagania norm 
określonych dla wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi jak również 
odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki  i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

 
 
3.3.4.  Gospodarka odpadami 

Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawę z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), 
projekt zagospodarowania terenu oraz informacje otrzymane od Projektanta.  

Pod pojęciem odpadów, w myśl ustawy (Art. 3 pkt 6) rozumie się każdą 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 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób 
zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest dążenie do zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilość odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Podstawowym sposobem ograniczana ilości powstających odpadów jest 
prawidłowa gospodarka materiałowa oraz magazynowa. Do sposobów ograniczania ilości 
powstających odpadów należą planowane szkolenia pracowników w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami, a także 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. 

Gospodarkę odpadami należy podzielić na dwa etapy: gospodarka odpadami w 
fazie realizacji Inwestycji i gospodarka odpadami w fazie eksploatacji. 

 
Etap realizacji.  
Przewiduje się, iż 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 
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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 należy: 

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

gospodarczego wykorzystania, 
 magazynowanie odpadów w sposób zapewniający ochronę życia 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.poż. 
Emisja odpadów na etapie realizacji będzie miała charakter czasowy i ograniczy się 

do placu budowy (najbliższego otoczenia), zaś sposób zagospodarowania odpadów 
będzie zgodny z przepisami ustawy o odpadach.  

Niekorzystne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo – 
wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji 
ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy 
używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych 
urządzeń. Należy zapewnić odpowiednią organizację placu budowy. Miejsca składowania 
materiałów i odpadów mogących powodować zanieczyszczenie gleby i wód należy 
lokalizować na nawierzchniach utwardzonych lub w kontenerach. Wykonawca robót 
budowlanych powinien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń 
ropopochodnych.  

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):  

 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 
Ilość 
Mg/rok 

1. 15 01 03 Opakowania z drewna 1,0 

2. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,35 

3. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10,0 

4. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,1 

5. 17 04 05 Żelazo i stal 1,5 

6. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 3 000,0 

7. 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,0 
W wyniku prac ziemnych powstaną mas ziemne, które częściowo wykorzystane 

zostaną o kształtowania powierzchni zielonych, a nadmiar w ilości ok. 2000 m3 (ok. 3 000 
ton), zostanie wywiezione z terenu przedsięwzięcia. 

Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony poza teren inwestycji i 
zagospodarowana 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. 2016 poz. 93). Zgodnie z 



 

 57

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. Można je przekazać osobom fizycznym bądź 
firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Odpady te mogą również  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, ponieważ nie są 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi. Dopuszczalna maksymalna ilość 
odpadów do przyjęcia powinna być zgodna z możliwościami ich zagospodarowania. 

Odpady 15 01 06 będą zbierane w pojemniku ustawionym na zewnątrz i 
zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi, a po zebraniu określonej ilości 
przewożone do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie w zakresie 
gospodarki odpadami.  

Odpady jakie mogą powstać na terenie inwestycji z podgrupy 17 01 01 będą 
czasowo magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego 
(kontenery dostarczone przez odbiorcę odpadów). Nie przewiduje się żadnych 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 – będą gromadzone selektywnie w 
pojemnikach w obrębie zaplecza technicznego a następnie przekazane po zebraniu 
określonej ilości do miejsc ich odzysku. W przypadku tworzyw sztucznych może być to 
odzysk materiałowy, surowcowy oraz odzysk energetyczny.  

Odpady o kodach 17 04 05 żelazo i stal – będą gromadzony  w kontenerach, w 
obrębie zaplecza technicznego, a następnie przewożony po zebraniu określonej ilości 
przez firmy posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności (w 
tym transportu) w zakresie gospodarki odpadami .  

Niesegregowane odpady komunalne zbierane będą w zamykanym kontenerze 
ustawionym w obrębie zaplecza budowy a po zebraniu określonej ilości przewożone 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 możliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zostaną unieszkodliwione. 

 
Etap eksploatacji. 
Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane będą 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 
wytwo
rzona/

rok 

Sposób i miejsce wstępnego 
magazynowania 

Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 

13 05 08* 

Mieszanina odpadów z 
piaskowników i z 

odwadniania olejów w 
separatorach. 

0,5 

Odpad ten nie będzie 
magazynowany na terenie 
inwestycji. Specjalistyczna firma 
serwisująca separatory będzie 
odbierała powstały odpad po 
wykonaniu usługi czyszczenia 
separatorów. Usługodawca 

Separator będzie serwisowany 
przez specjalistyczna firmę 
zewnętrzną, która będzie 
odbierać powstały odpad na 
podstawie umów oraz 
posiadanych uprawnień do 
gospodarowania tego typu 
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Kod Rodzaj odpadu 

Ilość 
wytwo
rzona/

rok 

Sposób i miejsce wstępnego 
magazynowania 

Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 

powinien posiadać stosowne 
pozwolenia w tym zakresie. 

odpadami. 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
2,5 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 

ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi 

0,2 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 

niebezpieczne 
elementy inne niż 

wymienione w 16 02 
09 do 16 02 12 

(świetlówki) 

0,005 

Odpady magazynowane 
selektywnie w odpowiednio 
oznaczonych pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej). 
Wiata będzie zabezpieczona 
przed dostępem osób trzecich i 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 02 14 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 13 

(zużyty sprzęt 
elektryczny) 

0,015 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 06 02* 
Baterie i akumulatory 
niklowo - kadmowe 

0,005 

Odpady magazynowane 
selektywnie w odpowiednio 
oznaczonych pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej). 
Wiata będzie zabezpieczona 
przed dostępem osób trzecich i 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 06 04 
Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03) 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 06 05 
Inne baterie i 
akumulatory 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 07 08* 

Odpady zawierające 
ropę naftową lub jej 
produkty (odpady z 

czyszczenia 
zbiorników 

paliwowych) 

0,025 

Odpad ten nie będzie 
magazynowany na terenie 
inwestycji. Specjalistyczna firma 
serwisująca będzie odbierała 
powstały odpad po wykonaniu 
usługi. Usługodawca powinien 
posiadać stosowne pozwolenia 

Zbiorniki  będą serwisowane 
przez specjalistyczna firmę 
zewnętrzną, która będzie 
odbierać powstały odpad na 
podstawie umów oraz 
posiadanych uprawnień do 
gospodarowania tego typu 
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Kod Rodzaj odpadu 

Ilość 
wytwo
rzona/

rok 

Sposób i miejsce wstępnego 
magazynowania 

Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 

w tym zakresie. odpadami. 

16 80 01 
Magnetyczne i 

optyczne nośniki 
informacji 

0,001 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

10,0 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia 

ulic i placów 
0,4 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

*odpady niebezpieczne 
 
Obowiązek właściwej eksploatacji separatorów i zbiornika paliwowego spoczywa na 

właścicielu instalacji. Przewiduje się, że właściciel zleci (na podstawie podpisanej umowy) 
czyszczenie i odbiór odpadów z separatorów i zbiornika paliwowego (13 05 08* i 16 07 
08*) firmie posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami niebezpiecznymi.  

Na terenie Inwestycji będzie znajdowało się miejsce gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych (grupa 15 02 02*, 16 02 13*). Art. 21 ustawy o odpadach mówi o zakazie 
mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi niż 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 będą 
odbierane (na podstawie podpisanych 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. 2019 
poz. 521). Odnosi się ona do każdego 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 zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów. Zużyte 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 zużytych baterii i akumulatorów z innymi odpadami), a następnie przekazane 
odbiorcy uprawnionemu do gospodarowania tego typu odpadami. Celem selektywnej 
zbiórki baterii z podziałem na rodzaje jest ułatwienie ich późniejszego przetwarzania za 
pomocą technologii i instalacji służących przetwarzaniu i recyklingowi poszczególnych 
rodzajów zużytych baterii i akumulatorów.  

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone i czasowo 
przechowywane na terenie Inwestycji (kontener i pojemniki na odpady, zabezpieczone 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi), a następnie przewożone do miejsc ich 
odzysku przez firmy posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 
działalności (w tym transport) w zakresie gospodarki odpadami. Odpady, których odzysk 
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nie będzie możliwy 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 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819).  

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 zagrożenia 
zanieczyszczenia środowiska.  

 
Odpady powstające przy ewentualnym wystąpieniu 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 
 13 07 02* - benzyny 
 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 skażenia stosuje się technologię 
intensywnej bioremediacji, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek 
węgla i biomasa użyźniająca grunt. Istotne jest, że wykonywane prace nie wymagają 
wyłączenia z normalnego funkcjonowania oczyszczanych terenów. Odpad 
(zanieczyszczona ziemia) przeznaczony do odzysku deponowany jest na kwaterze 
wyposażonej 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 umożliwiają selektywne zczerpywanie wolnego oleju.  

 
Etap likwidacji. 
Rozbiórka nieczynnej Stacji Paliw polega na likwidacji następujących elementów: 

pawilonu stacji, zbiorników paliwowych, dystrybutorów elektrycznych, instalacji 
paliwowych, wiaty nad dystrybutorami, instalacji wodno - kanalizacyjnej i energetycznej, 
zadaszeń oraz innych urządzeń usługowych i pomieszczeń pomocniczych. Przed 
przystąpieniem do rozbiórki należy wyłączyć z użytkowania 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 
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ewentualnej likwidacji Inwestycji (z grupy 17) zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przepisami ochrony środowiska wówczas obowiązującymi w tym 
zakresie. 
 
3.4.  Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody ożywionej 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 ożywionej 
uwzględniono następujące kryteria: 

 usuwanie roślinności, 
 straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowlanych, 
 rozcięcie i fragmentację ekosystemów, 
 zakłócenie cyklu życia roślin i zwierząt, 
 naruszenie warunków siedliskowych, 
 utrudnienie lub uniemożliwienie żerowania i migracji zwierząt.  

 
Chronionego Krajobrazu – przy jego zachodniej granicy.  Obszar chronionego 

krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Nadrzędną funkcją tych obszarów jest 
harmonijne łączenie gospodarki z turystyką i wypoczynkiem. 

Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody ożywionej 
uwzględniono następujące kryteria: 

 usuwanie roślinności, 
 straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowlanych, 
 rozcięcie i fragmentację ekosystemów, 
 zakłócenie cyklu życia roślin i zwierząt, 
 naruszenie warunków siedliskowych, 
 utrudnienie lub uniemożliwienie żerowania i migracji zwierząt.  

Pomimo zlokalizowania terenu Inwestycji w Czerniejowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu zróżnicowanie siedliskowe, a co za tym idzie biologiczne, w granicach obszaru 
podlegającemu oddziaływaniu planowanej inwestycji będzie niewielkie. Ze względu na 
położenie działki w granicach COCK odniesiono się do celów ochrony, pełnionych funkcji,  
a w szczególności do obowiązujących w jego granicach zakazów.  

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Obszaru: 
1) zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczanie 

nadmiernego odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób 
uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, zachowanie 
naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i 
starorzeczy, ochronę funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach 
retencyjnych, zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód; 
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2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego 
typu ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

3) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce; 

4) ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem 
zadrzewień nadwodnych i śródpolnych; 

5) ochrona specyficznych cech krajobrazu, w tym meandrów rzeki, starorzeczy, 
naturalnych form rzeźby terenu (ostańce, progi i krawędzie denudacyjne, doliny 
rzeczne, starorzeczy, suche doliny); 

6) dążenie do odtworzenia dawnych odmian drzew owocowych i ras zwierząt 
hodowlanych; 

7) tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację 
gatunków; 

8) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający 
zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości 
kulturowych, w szczególności przez: ochronę otwartej przestrzeni przed 
nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 
kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności 
biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punktów, osi i przedpoli 
widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów 
dysharmonijnych w krajobrazie; 

9) dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, 
propagowanie tradycyjnych cech architektury; 

10) eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód 
i gleb, poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie 
prawidłowej gospodarki wodnościekowej, promowanie sposobów 
gospodarowania gruntami, ograniczających erozję gleb. 

W trakcie realizacji inwestycji  dojdzie do usunięcia pokrywy glebowo – roślinnej w 
miejscach przeznaczonych pod planowane obiekty i infrastrukturę techniczną. W związku 
z tym, że na parceli nie rosną drzewa i krzewy kolizyjnie z planowanym 
zagospodarowaniem terenu nie zachodzi potrzeba ich wycinki.  

Ze względu na fakt, iż nie występują na tym obszarze gatunki chronione, zaś główne 
gatunki budujące zastane zbiorowiska to rośliny pospolite ich zniszczenie można określić 
jako oddziaływanie nieznaczące dla walorów florystycznych tego obszaru. Po 
zakończonych pracach budowlanych planuje się urządzenie powierzchni zielonych w 
obrębie terenu planowanej Inwestycji.  

Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiać 
będą, że eksploatacja projektowanej Inwestycji spełniać będzie ustalenia dotyczące 
czynnej ochrony ekosystemów Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (pkt. 
10 „eliminowanie lub ograniczenie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i gleb, 
poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej  
gospodarki wodościekowej”).   
 
3.5.  Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu  

Przedmiotowe przedsięwzięcie związane będzie z wykorzystaniem energii 
elektrycznej, w związku z czym wykonane zostanie niezbędne przyłącze energetyczne o 
mocy ok. 120 kW. Całoroczne szacowane zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 
320 000 kWh. 

W ramach planowanej Inwestycji funkcjonować będzie obiekt stacyjny ogrzewany 
kotłem gazowym o mocy 25 kW. Woda na cele stacji również będzie ogrzewana za 
pomocą tego kotła. 
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3.6.  Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 

Inwestycja realizowana będzie w większości na terenie niezabudowanym i 
wykorzystywanym dotychczas na cele rolnicze. W czyści teren inwestycji pokryty jest 
kostka brukową (parking). Powierzchnia ta ok. 1250 m2 zostanie rozebrana, w związku z 
kolizją z planowanym zagospodarowaniem.   
 
3.7.  Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu.  
Poważna awaria 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje poważną 
awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 
opóźnieniem. Na terenie planowanej Inwestycji nie będą występowały substancje 
niebezpieczne wymienione w Rozporządzeniu 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. z 2016 r., Nr 0, poz. 138). Nie 
przywiduje się zatem wystąpienia w obrębie planowanego przedsięwzięcia wystąpienia 
poważnej awarii.   

 
Etap funkcjonowania Stacji Paliw może stanowić dwojakiego rodzaju zagrożenia 

dla środowiska:  
 zagrożenia zwykłe, powstające podczas bezawaryjnego funkcjonowania Stacji Paliw,  
 zagrożenia nadzwyczajne, powstające przypadkowo w wyniku awarii lub uszkodzenia 

obiektu czy też jego urządzeń.  
 
Zagrożenie zwykłe dla środowiska:  

Źródłem zagrożenia dla środowiska – ściślej gruntu i wody, mogą być małe ilości 
paliwa - pochodzące z ewentualnie mogących wystąpić wycieków z końcówek węża po 
zakończeniu napełniania zbiorników. Mogą to być zagrożenia występujące jedynie 
sporadycznie, na małej powierzchni.  

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związane z działalnością Stacji Paliw 
zachodzą podczas przyjmowania, przetrzymywania i wydawania paliw.  

Najbardziej niebezpiecznymi związkami zanieczyszczającymi powietrze 
atmosferyczne są węglowodory aromatyczne. Planowane do zastosowania 
zabezpieczenia i urządzenia ograniczają zdecydowanie ewentualne występowanie 
zagrożeń zwykłych dla środowiska.  
 
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

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

Stacja Paliw płynnych, z uwagi na rodzaj dystrybuowanych produktów należy do 
obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska. Zagrożenie to 
może wystąpić podczas: 

 wybuchu mieszaniny par paliwa z powietrzem; 
 pożaru stacji paliw; 
 rozlewu produktów naftowych. 

Zagrożenie powstania pożaru Stacji Paliw, czy też wybuchu mieszanin par benzyn 
lub gazu propan-butan – z powietrzem, może nastąpić na skutek: 
 rozszczelnienia komór autocysterny lub zbiornika; 
 awarii zaworów w instalacji paliwowej lub autocysternie;  
 pęknięcia przewodu spustowego autocysterna - zbiornik.  
 

Sposoby ograniczenia występujących zagrożeń stosowane w czasie eksploatacji.  

W celu ograniczenia występujących zagrożeń przewiduje się: 
 utrzymanie w należytym stanie instalacji technologicznych i zabezpieczających,  
 wyposażenie stacji w sprzęt p. pożarowy, środki pochłaniające produkty naftowe, tj. 

maty, poduszki, watę sorbentową oraz substancje neutralizujące – diatomit, wapno itd.,  
 utrzymanie sprawnych środków transportu produktów naftowych i wyposażenie ich w 

atestowane bezpieczniki przeciwogniowe, przeciwdetonacyjne oraz odpowiednie 
blokady działające na zawory i hamulce,  

 pomiar ilości produktu w zbiorniku przed napełnieniem z autocysterny w celu 
niedopuszczenia do jego przepełnienia,  

 prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej, a także gospodarki odpadami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  

 przestrzeganie przepisów ppoż. i bhp, 
 eksploatacja urządzeń zgodnie z wytycznymi szczegółowymi zawartymi w 

dokumentacjach techniczno – ruchowych tych urządzeń znajdujących się na terenie 
Stacji Paliw. 

 
Przestrzeganie przepisów oraz usytuowanie Stacji Paliw w sposób uwzględniający 

wymogi jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych pozwoli na 
wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia stanów zagrożenia. Teren dystrybucji 
paliw (rejon tankowania i studzienki zlewowej) będzie odpowiednio utwardzony (poprzez 
szczelne, zmywalne i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z betonu o podwyższonej 
szczelności) i wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne rozlane resztki paliwa w 
trakcie tankowania spływały do urządzeń podczyszczających (separator). Ewentualnie 
powstałe zanieczyszczenie powierzchni dróg i placów w wyniku rozlewu lub wycieków 
niewielkich ilości produktów naftowych będą likwidowane przez obsługę przy użyciu 
odpowiednich środków chemicznych (np. systemu "SINTAN"). 

 Natomiast ewentualnie powstałe skażenie terenu stacji produktami 
naftowymi powinno być likwidowane przez odpowiednie, wyspecjalizowane służby 
ratownictwa chemicznego.  

 Stacja paliw będzie posiadać instrukcje przeciwdziałania nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska, a także wykaz działań jakie należy podjąć, aby zlikwidować 
skutki awarii. Zastosowane wyżej wskazane rozwiązania praktycznie wyeliminują 
możliwość powstania stanów awaryjnych.  
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Katastrofy naturalne 
Charakter planowanego przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, że na etapie realizacji 

nie wystąpią zagrożenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska (katastrofa 
naturalna).  

Nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia zdarzeń losowych w postaci 
awarii związanych z potencjalną możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu. Należy zatem 
maksymalnie ograniczyć prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji losowej. W tym 
celu używany sprzęt musi być sprawny technicznie, a na placu budowy powinna się 
znajdować odpowiednia ilość sorbentów niezbędna do zebrania wyciekającej substancji z 
uszkodzonej maszyny, do czasu usunięcia awarii.  

Katastrofy naturalne są zjawiskami niepożądanymi z punktu widzenia prowadzonej 
działalności. W zależności od rodzaju takiego zjawiska może ono w różnym stopniu 
wpływać (zagrażać) na dane przedsięwzięcie. Analiza poszczególnych, potencjalnych 
katastrof naturalnych przedstawiono poniżej. 

 
Powodzie 
Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym 

zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, 
występującym nieregularnie. 

Zgodnie z Art. 9 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 
2018 poz. 2268), powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, 
który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą. powstałe na skutek wezbrania wody 
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 
działalności gospodarczej".  

Stopień zagrożenia powodziami jest determinowany gęstością zaludnienia, 
sposobem użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą techniczną, 
komunikacyjną itp. Za skalę powodzi przyjmuje się wielkość strat, do których zalicza się: 
zagrożenie życia ludzi, zniszczenie domów, dróg, upraw, zabytków kultury, dezorganizację 
życia społecznego, skażenie terenu i wód substancjami szkodliwymi. 

Teren Inwestycji znajduje się na terenie, który zgodnie z mapami zagrożenia 
powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju (http://www.isok.gov.pl/).  
znajduje się poza obszarem jakiegokolwiek zagrożenia. 

 
Silne wiatry 
Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na 

występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w 
danej strefie szerokości geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów lokalnych i 
tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. 

Huragany w Polsce - wiatry, których siła przekracza 33 m/s. dawniej występowały w 
Polsce bardzo sporadycznie lub były zjawiskiem w ogóle nie notowanym. W związku ze 
zmianami klimatu w ostatnich latach coraz częściej występują w Polsce, w miesiącach 
zimowych. 

Zjawisko to będzie miało niewielki wpływ (w wyniku huraganu może dojść do 
zerwania i  uszkodzenia zadaszenia nad dystrybutorami) na funkcjonowanie 
przedsięwzięcia. 

 
Osuwiska ziemne 
Osuwiska są wywołane przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, 

powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody lub 
działalnością człowieka. Występowanie powierzchniowych ruchów masowych jest silnie 
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związana z klimatem, a zwłaszcza z opadami atmosferycznymi. Do wystąpienia osuwisk 
mogą przyczynić się również: 
 wzrost wilgotności gruntu spowodowany roztopami. 
 podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności 

człowieka, np. przy budowie drogi. 
 nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę, 
 wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami, 
 trzęsienia ziemi. 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie płaskim, położonym poza 
dolinami rzek czy też na obszarach aktywnych sejsmicznie. W związku z powyższym 
zagrożenie pojawienia się osuwiska oceniono jako nie występujące. Potwierdzają to mapy 
Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO).  

 
Opady atmosferyczne 
Gwałtowne opady atmosferyczne w postaci nawalnego deszczu czy śniegu mogą 

powodować zagrożenia w postaci podtopień, utrudnień komunikacyjnych, uszkodzeń 
drzewostanów, uszkodzeń dachów i budynków, a także zagrożenie życia.  

W   trakcie gwałtownych opadów atmosferycznych mogą występować utrudnienia w 
przypadku chwilowych podtopień. Zagrożenie podtopieniem oceniono jako mogące 
wystąpić sporadycznie.   

 
Wyładowania atmosferyczne 
Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają 

naturalnie. Stanowią one zagrożenia mogące powodować pożary, awarie sieci 
przesyłowych, a także sieci trakcyjnych, co może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. 
Impulsy elektryczne mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych.  

Wyładowania atmosferyczne w przypadku planowanej Inwestycji mogą powodować 
czasowe przerwy  w dostawie prądu na skutek awarii spowodowanymi przez burze.   

 
Susze 
Susza - długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym 

opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. 
Wyróżnia się następujące kategorie suszy: 
 susza atmosferyczna - występuje gdy przez co najmniej 20 kolejnych dni nie występują 

opady deszczu, definiowana jest zwykle przez porównanie wysokości opadów w 
danym momencie do średnich wieloletnich opadów w tym miejscu dlatego też definicja 
suszy jest odmienna dla każdego regionu, 

 susza glebowa (rolnicza) - niedobór wody w glebie, będący następstwem 
przedłużającej się suszy atmosferycznej, 

 susza hydrologiczna - straty w zapasach wody w głębszych warstwach gleby, 
spowodowane przedłużającym się niedoborem opadów, objawia się zmniejszeniem 
odpływu wód gruntowych do wód powierzchniowych i zmniejszeniem przepływu wody 
w rzekach (tzw. niżówki w rzekach). 

Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie stanowiła zagrożenia dla 
funkcjonowania przedmiotowej Inwestycji.  

 
Ekstremalne temperatury 
Silne mrozy - przyjmuje się, że silny mróz występuje wówczas, gdy temperatura 

powietrza spadnie poniżej -20°C. W aspekcie społecznym natomiast o silnych mrozach 
mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty materialne. 

Silne mrozy powodują straty w produkcji rolnej, naruszają normalną pracę 
systemów energetycznych i komunikacyjnych oraz zakładów przemysłowych. Stanowią 
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również zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi narażonych na ich bezpośrednie 
oddziaływanie.  

Skrajnie niskie temperatury powodować mogą powodować awarie systemów, 
ciepłowniczych, wodociągów, kanalizacji, linie przesyłowych co może skutkować 
zakłóceniem lub paraliżem życia przede wszystkim w  miastach.  

Upał - pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza 
przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. 

Skrajnie wysokie temperatury podobnie jak wysokie mrozy powodować może 
zakłócenia w funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej. Długoterminowe upały 
skutkować może występowaniem suszy, zagrożeń pożarowych i obniżenia poziomu wód w 
rzekach i innych zbiornikach wodnych.  

Ekstremalne temperatury mogą w minimalny sposób wpływać na funkcjonowanie 
przedsięwzięcia. 

 
Katastrofa budowlana  
Z katastrofą budowlaną mamy do czynienia gdy dojdzie do niezamierzonego, 

gwałtownego zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów.  

Katastrofa budowlana może wystąpić na  skutek wad konstrukcyjnych obiektów, 
może zostać  wywołana przez czynniki zewnętrzne, np. śnieg zalegający na zadaszeniu, 
obsunięcie się gruntu po powodzi lub działania przestępcze człowieka, np. podłożenie 
materiałów wybuchowych.  

Analiza katastrof budowlanych wskazuje, że decydujący wpływ na ich skalę i zakres 
miały, podobnie jak w latach ubiegłych, zdarzenia losowe oraz nieodpowiedni stan 
techniczny obiektów spowodowany brakiem poddawania obiektów zarówno przeglądom 
okresowym, jak i remontom, a często również wiek oraz wyeksploatowanie obiektu. 
Niejednokrotnie na wystąpienie katastrofy budowlanej wpływ miał więcej niż jeden z 
czynników.  

Dla aspektu ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej zdecydowane znaczenia ma 
prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami zaprojektowanie wszystkich elementów 
planowanej Inwestycji. Sposób zaprojektowania i posadowienia obiektów dobierany jest 
przez projektantów w oparciu o istniejące warunki gruntowe udokumentowane w czasie 
przeprowadzania specjalistycznych badań i analiz geotechnicznych. 

Przy prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym przedsięwzięciu, a następnie 
prawidłowym użytkowaniu wszystkich elementów instalacji oraz przestrzeganiu zasad bhp 
ryzyko katastrofy budowlanej oceniono jako minimalne.  
 
Ocena ryzyka zmiany klimatu 

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany 
warunków klimatycznych ani jego negatywnego wpływu na klimat zarówno w aspekcie 
lokalnym ani globalnym. 

Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla CO2, 
metan CH4 i podtlenek azotu N2O. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia 
gazów cieplarnianych są również 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.  

Emisja prekursorów gazów cieplarnianych wynikać będzie głównie w wyniku ruchu 
pojazdów po terenie stacji, a także podczas rozładunku i dystrybucji paliw oraz z 
ogrzewania obiektu (piec gazowy). Gaz ziemny uważany jest za najbardziej ekologicznych 
paliw konwencjonalnych. 
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Przy emisji CO najważniejszym kryterium jest zużycie paliw i ich jakość. Postęp 
techniczny zmierzający do poprawy jakości paliw skoncentrowany jest na: 

 zmniejszeniu emisji węglowodorów poprzez zmniejszenie prężności par składników 
paliwa, 

 zmniejszeniu zawartości siarki w paliwach, 
 zmniejszeniu zawartości węglowodorów aromatycznych (w tym benzenu), 
 obniżeniu emisji tlenku azotu (stosowanie układów wielozaworowych, wzrost 

szybkości wtrysku paliwa, regulacja czasu wtrysku) 
Zaostrzające się normy emisyjne dotyczące spalin są także czynnikiem 

stymulującym poprawę jakości paliw.  
Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych nastąpi również w wyniku zużycia 

energii elektrycznej (oświetlenie budynku stacyjnego, zasilanie dystrybutorów).  
Emisja wiązać się będzie ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów poruszających 

się po terenie Inwestycji.  
Brak jest potencjalnej możliwości aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu 

całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie analizowanej 
Inwestycji. Wzrost temperatur będzie skutkować wzrostem zużycia energii elektrycznej w 
związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach 
produkcyjnych. 

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogą być nieprzewidziane 
gwałtowne burze lub znaczne opady śniegu (powodujące przerwy w dostawie prądu lub 
trudności komunikacyjne).  

W związku z powyższym przewiduje się, że eksploatacja i ewentualna likwidacja 
przedsięwzięcia, nie przyczyni się negatywnie w sposób istotny do pogłębiania zmian 
klimatu. 

 
Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat uwzględniający następujące 
zagadnienia: 

Zagadnienie Rodzaj i etap oddziaływania Zasięg oddziaływania 
Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów w związku ze 
skalą przedsięwzięcia.  

Zanieczyszczenia ze spalania w 
silnikach samochodów oraz pracy 
Kotla gazowego 25 kW. 
Oddziaływania związane będzie 
głównie z etapem funkcjonowania 
przedsięwzięcia. W raporcie 
wykonano analizę tych 
oddziaływań.   

Zasięg wyliczonego 
oddziaływania  
ponadnormatywnego 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 przedsięwzięcia 

 
Wielkość natężenia ruchu pojazdów po terenie Inwestycji pozwala przypuszczać, że 

pozostanie on bez istotnego wpływu na czynniki klimatotwórcze.  
Planowane wykorzystanie gazu ziemnego w celach grzewczych wpisuje się w 

program ograniczenia gospodarki nisko emisyjnej dla miasta Lublina. 
W związku z realizacją planowanej Inwestycji nie wystąpi kolizja planowanego 

zagospodarowania z istniejącą zielenią. Na terenie parceli brak jest roślinności innej niż 
trawiasta. Nie przewiduje się aby planowana redukcja powierzchni trawiastych 
(biologicznie czynnych) znacząco wpłynęła na wielkość sekwestracji CO2 w rejonie 
przedmiotowej Inwestycji. Ponadto po zakończeniu prac inwestycyjnych w miejscach nie 
kolidujących z infrastrukturą techniczną zostaną wykonanie nawierzchnie zielone. 
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Przewiduje się zatem, że realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsięwzięcia, nie 
przyczyni się negatywnie do pogłębiania obserwowanych zmian klimatu. 

Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem 
planowanej Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych przeprowadzono analizę 
wrażliwości przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane w opracowaniu „Wytyczne dla 
kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” źródło: 
https://www.klimada.mos.gov.pl/ czynniki i zagrożenia klimatyczne.  

 
Ocena wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne: 
Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 

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 Inwestycji 

związane jest z ciągłym  
zapotrzebowaniem na wodę) 

Burze Średni (zachodni możliwość wystąpienia 
awarii w postaci przerw w dostawie prądu, 
a co za tym idzie przerw w 
funkcjonowaniu pracy Stacji) 

Powodzie (przybrzeżne i rzeczne) Brak 
Erozja gleby Brak 
Zasolenie gleby Brak 
Pożary Średni (ryzyko wystąpienia 

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

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

 
* Stopień wrażliwości:   
Brak – zagrożenie nie ma żadnego wpływu na przedsięwzięcie  
Średni – zagrożenie może mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie  
Wysoki – zagrożenie może mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie 

 
Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że przedmiotowa Inwestycja nie 

wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych.  
Ponadto brak też jest potencjalnej możliwości aby zmiany klimatyczne 

obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie 
planowanej Inwestycji. Planowana do zastosowania przy realizacji Stacji Paliw technologia 
jest niezależna od ewentualnego wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur.  
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4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy 
ekologicznych w rozumieniu tej ustawy oraz właściwości 
hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 
 
4.1.  Położenie geograficzne 

Pod względem fizjograficznym wg J. Kondrackiego badany teren znajduje się w 
obrębie Wyżyny Lubelskiej, mezoregionu Płaskowyż Nałęczowski.  

Region jest równiną o mało urozmaiconym krajobrazie, osiągającym wysokość od 
160 (skarpa ku dolinie Wisły) do 230 m n.p.m. (dział wodny Wisły i Bystrzycy). Podłoże 
zbudowane jest z margli kredowych i glin zwałowych. Równina Bełżycka jest regionem 
typowo rolniczym. 

 
Rys. 8. Regionalizacja fizjograficzna rejonu województwa lubelskiego wg J. Kondrackiego z lokalizacją 
inwestycji. 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski 03.04.2013 

 
Budowę geologiczną oraz warunki hydrograficzne terenu objętego Inwestycją 

opisano na podstawie „Opinii określającej geotechniczne warunki posadowienia budynku 
handlowo-usługowego, wraz z uzbrojeniem terenu przy ulicy Krężnickiej 1a, działka 8/1 w 
Lublinie”., sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Usługowe GEOTECH Tadeusz Zyga, 
Jacek Zyga s.c., w e wrześniu 2016 roku. Dokumentacja ta odnosi się do terenu 
bezpośrednio przylegającym do terenu planowanego przedsięwzięcia.  
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W ramach prac terenowych wykonano: 
1. Wizję lokalną 
2. Siedem wierceń o ø 10 cm, do głębokości 3,0 – 4,0 m ppt - łącznie 26,0 mb 
3. Badania makroskopowe gruntów. 

Wyrobiska zostały zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnością jego 
wydobywania. Roboty terenowe przeprowadzone zostały we wrześniu 2016 i przebiegały 
pod stałym dozorem geologicznym. 

W budowie geologicznej biorą udział plejstoceńskie osady akumulacji eolicznej 
wykształcone w postaci utworów lesso podobnych i plejstoceńskie osady akumulacji 
rzeczno lodowcowej wykształcone w postaci piasków różnej granulacji. 

Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacji gruntów zgodnej z PN-86/B-02480 
stwierdzono, że na badanym terenie występują: grunty rodzime średnio spoiste 
wykształcone w postaci pyłów i pyłów z laminacjami pyłów piaszczystych oraz grunty 
rodzime sypkie wykształcone w postaci piasków pylastych i piasków drobnych z 
laminacjami piasków pylastych. Cechę wiodącą tz. stopień plastyczności ustalono w 
oparciu o badania makroskopowe. Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych 
ustalone zostały metodą A w oparciu o wyniki badań makroskopowych oraz wyniki 
archiwalnych badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach pobranych z gruntów, 
genetycznie, identycznych Grunty rodzime zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych, 
której charakterystykę podano niżej. 

 
Warstwa I – reprezentowana jest przez pyły i pyły laminowane pyłami 

piaszczystymi, półzwarte o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,00. Grunty tej 
warstwy zalegają do głębokości 1,1 – 2,4 m ppt. a więc mogą wystąpić w poziomie 
posadowienia fundamentów projektowanego budynku, w jego strefie aktywnej oraz w 
poziomie posadowienia uzbrojenia podziemnego. Warstwa ta obejmuje grunty 
makroporowate (Imp = 0,018) a więc szczególnie wrażliwe na działanie wody. 

 
Warstwa II – reprezentowana jest przez wzajemnie przewarstwiające się piaski 

drobne i piaski pylaste z lokalnymi laminacjami pyłów piaszczystych, średnio zagęszczone 
o uogólnionym stopniu zagęszczenie ID = 0,5. Grunty te nie zostały przewiercone do 
maksymalnej głębokości 4,0 m pp.  

 
Warunki hydrologiczne 
W trakcie prac terenowych nie stwierdzono występowanie wody gruntowej do 

maksymalnej głębokości 4,0 m ppt. Spąg (przelot 3,8 – 4,0 m ppt) przewiercanych gruntów 
wykazywał podwyższoną wilgotność co może sugerować obecność swobodnego, słabo 
wydajnego poziomu wody gruntowej na głębokości 4,5 – 5,0 m ppt.
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Projektowana stacja paliw zlokalizowana będzie na obszarze, gdzie zwierciadło 

pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego(zgodnie ze szczegółowa mapa 
hydrogeologiczną) znajduje się na głębokości od ok. 50 do 10 m ppt.  

 
Rys. 9. Fragment szczegółowej mapy hydrogeologicznej Polski 

 
Źródło:  www.pgi.gov.pl 
 
Głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego wyklucza możliwość 

kontaktu z projektowaną infrastrukturą podziemną (zbiornik paliwowy). 
  
4.2.  Klimat 

Lublin leży 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 
(poniżej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
styczeń 30 mm). We wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza 
są masy polarno – morskie. Powoduje to dużą 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 najwyższe wartości przypadają na miesiące letnie - maksimum w lipcu (24,00C), a 
minimum w styczniu (-8,00C). Średnie minimum lipca osiągnęło 13,00C. Absolutne 
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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 śnieżnym. Opady 
śnieżne występują od listopada do kwietnia , najczęściej w styczniu i lutym. W ciągu roku 
notuje się 100 dni z opadem dobowym powyżej 1 mm. Najczęściej dni takie występują w 
lipcu i w sierpniu (po 10), najrzadziej w marcu, kwietniu i wrześniu (po 7). Pokrywa śnieżna 
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 duży 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. Najwyższe prędkości wiatru 
notuje się w okresie jesienno - zimowym, zaś najniższe w lecie, co wynika ze 
zmniejszonego gradientu ciśnienia atmosferycznego o tej porze roku. 
 
4.3.  Formy ochrony przyrody 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) oraz korytarze ekologiczne.  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanej Inwestycji brak jest obszarów parków 
narodowych,, parków krajobrazowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony 
uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę 
dziedzictwa światowego”.  

 Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim 
wpływem oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Najbliższe obszary objęte siecią Natura 2000 to: 
 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 060021 – granica 

obszaru przebiega. 11,5 km w kierunku północno - wschodnim od terenu 
Inwestycji, 

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 
060096 – granica obszaru przebiega w odległości ok. 12,6 km w kierunku 
północno-wschodnim od terenu Inwestycji.  

Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na charakter i znaczną 
odległość nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla 
których zostały wyznaczone najbliższe 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 różnorodności 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 żadnych 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. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
negatywnie na zachowanie spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 
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Rys 10. Najbliższe obszary chronione w sieci Natura 2000 i inne obszary chronione 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w granicach Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu przy jego zachodniej granicy. 

Pozostałe formy ochrony przyrody w rejonie Inwestycji:  
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, którego granica 

przebiega w odległości ok. 12,2 km w kierunku północnym od terenu 
Inwestycji, 

 Rezerwat leśny Stasin - znajdujący się w odległości 2,4 km w kierunku 
północnym od terenu Inwestycji, 

 Rezerwat Wierzchowiska znajdujący się w odległości 13,5 km w kierunku 
wschodnim, 

 
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 
Teren ten został objęty formą ochrony przyrody ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniona funkcją 
korytarzy ekologicznych. Są to tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin 
naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 gatunków. Obszar ten 
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą oraz występowaniem dobrze zachowanych 
kompleksów leśnych. Czerniejowski OCK tworzy zwarty obszar ochronny o dużym 
znaczeniu w systemie ochrony województwa. Jest on intensywnie wykorzystywany przez 
mieszkańców Lublina w celach wypoczynkowo – rekreacyjnych. Na obszarze tym 
występują gatunki flory, które podlegają częściowej ochronie prawnej, należy do nich 
wilżyna ciernista (Ononis spinosa). 
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4.4.  Korytarze ekologiczne 

Najbliższy korytarz ekologiczny Północna Lubelszczyzna (KPdC-3B) przebiega w 
znacznej odległości w kierunku północnym od terenu przedmiotowej Inwestycji i jest 
zlokalizowany poza obszarem znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Wg opracowania Instytutu Badań Ssaków PAN w Białowieży główna rola, jaką 
przypisuje się korytarzom ekologicznym, to umożliwienie swobodnego przemieszczania 
się organizmów między płatami siedlisk. Funkcja ta jest szczególnie istotna ze względu na 
generowaną przez działalność człowieka fragmentację siedlisk i populacji. W przypadku 
przedmiotowej Inwestycji nie dojdzie do naruszenia ciągłości korytarza ekologicznego 
będącej niezbędnym warunkiem do pełnienia jego podstawowej funkcji. Znaczące 
oddziaływanie może nastąpić w efekcie wprowadzania do krajobrazu nowych struktur, 
które najczęściej tworzą bariery w istniejących korytarzach.  

 
Rys. 11. Inwestycja na tle korytarzy ekologicznych 

 
Źródło: Internet:  http://www.mapa.korytarze.pl 

Znaczna odległość najbliższego korytarza ekologicznego od terenu Inwestycji 
pozwala stwierdzić, że znajduje się on poza obszarem znaczącego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia.  

 
4.4.1.  Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne    

wód  
Najbliższe cieki powierzchniowe to rzeka Bystrzyca – przepływająca w odległości 

0,6 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji.  
Zgodnie z podziałem dokonanym w rozporządzeniu Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1911), teren przedsięwzięcia 
zlokalizowany jest w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej 
kodem europejskim PLRW20001524699 pod nazwą „Bystrzyca od zbiornika 
Zemborzyckiego do ujścia”. Jest to Scalona część wód oznaczona symbolem SW0526. 
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Odcinek posiada status: naturalna część wód, typ – średnia rzeka wyżynna wschodnia 
(15). Ocena stanu ekologicznego – zły.  

Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2021. Osiągnięcie celów 
środowiskowych w wyznaczonym czasie określono jako zagrożone (Uzasadnienie: Brak 
możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być 
przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięci dobrego stanu zapewni realizacja 
działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i 
prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego 
programu renaturalizacji wód powierzchniowych.). 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz odległość planowanej 
Inwestycji od przedmiotowego cieku nie przewiduje się możliwości pogorszenia stanu wód 
powierzchniowych oraz nieosiągnięcia w związku z jej realizacją i eksploatacją celów 
środowiskowych.   

 
Wody powierzchniowe 

Obszar arkusza Lublin położony jest w dorzeczu Wisły i zlewni Wieprza. Znaczna 
jego część odwadniana jest przez Bystrzycę i jej dopływy: Czechówkę, Ciemięgę i 
Czerniejówkę, 21 a tylko niewielki południowo-wschodni fragment należy do zlewni 
Stawka. Zlewnie Bystrzycy i Stawka rozgranicza dział wodny trzeciego rzędu. Bystrzyca 
płynie przez środek terenu arkusza z południowego zachodu na północny wschód. W 1973 
r. w jej dolinie, wybudowano zaporę wodną i utworzono zbiornik retencyjny zwany 
Zalewem Zemborzyckim, pełniący funkcję przeciwpowodziową i rekreacyjną. Przy 
normalnym piętrzeniu ma on powierzchnię 278 ha i gromadzi około 6,3 mln m3 wody. 
Poniżej zalewu Bystrzyca przepływa przez Lublin w uregulowanym i obwałowanym 
korycie, przyjmując dwa dopływy – prawostronną Czerniejówkę i lewostronną Czechówkę, 
a poza granicami miasta meandruje w szerokiej do 1 km dolinie. Czerniejówka jest rzeką 
ubogą w wodę. Czechówka prowadzi też niewielką ilość wody, zanikając miejscami na 
terenie miasta. W dolnym odcinku płynie kanałem podziemnym, z którego wypływa przed 
ujściem do Bystrzycy. Kolejnym dopływem jest Ciemięga uchodząca do Bystrzycy w 
rejonie Sobianowic. W stromych zboczach doliny odsłaniają się węglanowe skały kredy, z 
których biją liczne źródła zasilające rzekę. Występują one w rejonie miejscowości: 
Jakubowice, Baszki, Łagiewniki i Pliszczyn. Największe znaczenie mają źródła w 
Baszkach i Pliszczynie, dostarczające około 50% odpływającej rzeką wody. W granicach 
arkusza źródła podzboczowe, występują też w rejonie Krępca (dolina bezimiennego cieku) 
oraz w górnym odcinku doliny Bystrzycy. W dolinie Ciemięgi projektowane jest utworzenie 
zbiornika wodnego w Pliszczynie, której będzie służył do celów retencyjnych i 
przeciwpowodziowych. W 2007 roku wody rzek badano zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Raport…, 2008). Wody Bystrzycy w 
Zemborzycach i Lublinie-Wrotkowie charakteryzowały się IV klasą jakości, wody 
Czerniejówki w Lublinie przy ul. Fabrycznej także miały IV klasę jakości, podobnie wody 
Ciemięgi w Pliszczynie. Natomiast wody Czechówki w punkcie pomiarowym w Lublinie 
przy ul. Tysiąclecia charakteryzowały się V klasą jakości. 

Od 2007 roku monitoring rzek prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. dla jednolitych części wód (JCWPw), 
wyznaczonych dla całego kraju w 2004 r. Monitoring ten służy do oceny stanu wód oraz 
krótkoterminowych zmian jakości wód powierzchniowych na podstawie badań elementów 
biologicznych wspomaganych elementami fizykochemicznymi oraz pomiaru wskaźników 
chemicznych.  
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W 2009 roku stan/potencjał ekologiczny rzek w granicach arkusza badano w 
czterech punktach pomiarowo-kontrolnych (Raport…, 2010). Rzeka Bystrzyca 
monitorowana była na terenie Lublina poniżej Zalewu Zembrzyckiego, w rejonie elektrowni 
Wrotków. W badanym miejscu prowadziła wody określone jako poniżej stanu dobrego w 
zakresie elementów fizykochemicznych. Potencjału ekologicznego nie określono. 
Kontrolowany był też stan czystości dopływów Bystrzycy. Czerniejówkę badano w Lublinie 
przy ulicy Fabrycznej, gdzie miała 22 III klasę pod względem elementów biologicznych, II 
klasę pod względem elementów fizykochemicznych i umiarkowany stan potencjału 
ekologicznego. Czechówkę monitorowano w pobliżu Alei Tysiąclecia, gdzie 
charakteryzowała się III klasą elementów biologicznych, stanem poniżej dobrego 
względem elementów fizykochemicznych i umiarkowanym potencjałem ekologicznym. 
Wody Ciemięgi badane były w miejscowości Pliszczyn gdzie odpowiadały IV klasie 
elementów biologicznych, miały stan poniżej dobrego w zakresie elementów 
fizykochemicznych i umiarkowany potencjał ekologiczny. 
 
Wody podziemne 

Wody piętra użytkowego na terenie arkusza Lublin cechuje odczyn pH od słabo 
kwaśnego do słabozasadowego. Są to wody średnio twarde i twarde o twardości ogólnej w 
granicach 170–837 mg/dm3 . Ich mineralizacja wskazuje, że są to w przewadze wody 
słodkie i tylko lokalnie o podwyższonej mineralizacji (sucha pozostałość powyżej 750 
mg/dm3). Zawierają one miejscami, szczególnie w obszarach dolinnych, większe od 
dopuszczalnych zawartości żelaza oraz manganu i wymagają prostego uzdatniania. W 
południowej części Lublina, w rejonie byłej Bazy Magazynowej, występuje obszar o 
zdegradowanej jakości wód podziemnych. Na powierzchni około 2,3 km2 nastąpiło 
skażenie ich produktami ropopochodnymi (Pietruszka i in., 2002). Wody o bardzo dobrej i 
dobrej jakości (klasy I i IIa) występują głównie na południowy wschód i północny zachód 
od doliny Bystrzycy, jak również na terenie Lublina i na północ od jego granic. W granicach 
arkusza strefy ochrony pośredniej, wyznaczone zostały dla ujęcia „Wrotków” (3,5 km2 ) i 
„Piastowskie (3,3 km2 ). W południowo-zachodniej części omawianego terenu, znajduje się 
północny fragment strefy ochrony pośredniej ujęcia „Prawiedniki”, położonego na 
sąsiednim arkuszu Bychawa. Jej całkowita powierzchnia wynosi 38,5 km2 , z czego w 
granicach arkusza jest około 4,5 km2 . Obszar arkusza w całości znajduje się w obrębie 
górnokredowego głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 406 o nazwie Niecka 
lubelska (Lublin), wymagającego najwyższej (ONO) i wysokiej (OWO) ochrony 
(Kleczkowski (red), 1990). Obszar najwyższej ochrony obejmuje prawie cały obszar 
arkusza, a jedynie skrajnie wschodnie fragmenty stanowią obszar wysokiej ochrony. W 
dokumentacji tego zbiornika (Czerwińska-Tomczyk i in. 2008) określono jego powierzchnię 
na 7492,5 km2 z zasobami dyspozycyjnymi 1052,7 tys. m3/dobę. Podstawowe znaczenie 
w GZWP 406 ma górnokredowy poziom wodonośny, lokalnie w łączności z utworami 
paleocenu, neogenu lub czwartorzędu. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na 
zawodnienie zbiornika jest stopień szczelinowatości utworów węglanowych, w znacznym 
stopniu uzależniony od charakteru litologicznego. Głębokość spągu strefy intensywnego 
zawodnienia utworów węglanowych została określona na 100–150 m od powierzchni 
terenu. 
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5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
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. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2187 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.  

Najbliższy obiekt wpisany do Rejestru zabytków nieruchomych Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie to zabytkowy katolicko-prawosławny 
cmentarz z początku XIX wieku, wpisany do w/w rejestru pod numerem A/947 z 15 maja 
1987 roku. Obiekt ten zlokalizowany jest w odległości ok. 2,5 km w kierunku południowo-
zachodnim od granicy terenu inwestycji. 

 
5.1.1.  Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie Miasta Lublin w obrębie 
jednostki fizycznogeograficznej o nazwie Równina Bełżycka (wg. J. Kondrackiego), który 
należy do makroregionu Wyżyny Lubelskiej. 

Region jest równiną o mało urozmaiconym krajobrazie, osiągającym wysokość od 
160 (skarpa ku dolinie Wisły) do 230 m n.p.m. (dział wodny Wisły i Bystrzycy). Podłoże 
zbudowane jest z margli kredowych i glin zwałowych. Równina Bełżycka jest regionem 
typowo rolniczym. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Czerniejowskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu – przy jego zachodniej granicy.  Obszar chronionego krajobrazu 
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 
turystyką i wypoczynkiem. Nadrzędną funkcją tych obszarów jest harmonijne łączenie 
gospodarki z turystyką i wypoczynkiem. 

Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody ożywionej 
uwzględniono następujące kryteria: 

 usuwanie roślinności, 
 straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowlanych, 
 rozcięcie i fragmentację ekosystemów, 
 zakłócenie cyklu życia roślin i zwierząt, 
 naruszenie warunków siedliskowych, 
 utrudnienie lub uniemożliwienie żerowania i migracji zwierząt.  

Pomimo zlokalizowania terenu Inwestycji w Czerniejowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu zróżnicowanie siedliskowe, a co za tym idzie biologiczne, w granicach obszaru 
podlegającemu oddziaływaniu planowanej inwestycji będzie niewielkie. Ze względu na 
położenie działki w granicach COCK odniesiono się do celów ochrony, pełnionych funkcji,  
a w szczególności do obowiązujących w jego granicach zakazów.  

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Obszaru: 
1) zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczanie 

nadmiernego odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób 
uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, zachowanie 
naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i 
starorzeczy, ochronę funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach 
retencyjnych, zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód; 
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2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego 
typu ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

3) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce; 

4) ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem 
zadrzewień nadwodnych i śródpolnych; 

5) ochrona specyficznych cech krajobrazu, w tym meandrów rzeki, starorzeczy, 
naturalnych form rzeźby terenu (ostańce, progi i krawędzie denudacyjne, doliny 
rzeczne, starorzeczy, suche doliny); 

6) dążenie do odtworzenia dawnych odmian drzew owocowych i ras zwierząt 
hodowlanych; 

7) tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację 
gatunków; 

8) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający 
zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości 
kulturowych, w szczególności przez: ochronę otwartej przestrzeni przed 
nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 
kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności 
biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punktów, osi i przedpoli 
widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów 
dysharmonijnych w krajobrazie; 

9) dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, 
propagowanie tradycyjnych cech architektury; 

10) eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód 
i gleb, poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie 
prawidłowej gospodarki wodno ściekowej, promowanie sposobów 
gospodarowania gruntami, ograniczających erozję gleb. 

W trakcie realizacji inwestycji  dojdzie do usunięcia pokrywy glebowo – roślinnej w 
miejscach przeznaczonych pod planowane obiekty i infrastrukturę techniczną. W związku 
z tym, że na parceli nie rosną drzewa i krzewy kolizyjnie z planowanym 
zagospodarowaniem terenu nie zachodzi potrzeba ich wycinki.  

Ze względu na fakt, iż nie występują na tym obszarze gatunki chronione, zaś 
główne gatunki budujące zastane zbiorowiska to rośliny pospolite ich zniszczenie można 
określić jako oddziaływanie nieznaczące dla walorów florystycznych tego obszaru. Po 
zakończonych pracach budowlanych planuje się urządzenie powierzchni zielonych w 
obrębie terenu planowanej Inwestycji.  

Realizacja przedmiotowej przedsięwzięcia, nie wpłynie znacząco na krajobraz i 
otoczenie ze względu na sąsiedztwo innych obiektów kubaturowych. 
 
5.2.  Powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowanie się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla 
których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 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. 

W związku z powiązaniem komunikacyjnym z terenem obiektu handlowego 
znajdującego się po północnej stronie planowanej inwestycji, w analizach emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i hałasu uwzględniono ruch pojazdów generowany przez 
oba przedsięwzięcia. Oddziaływania skumulowane w tym zakresie przedstawione zostały 
oddzielnym rozdziale opracowania oraz na załącznikach graficznych. 
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6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o 
środowisku oraz wiedzę naukową  

 
W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu Inwestycji 

funkcjonować będzie obecny stan zainwestowania działki – grunty rolne, aktualnie 
niewykorzystywane rolniczo oraz częściowo pod parking wyłożony kostką brukową.  Teren 
przeznaczony pod inwestycję w przypadku nie podjęcia przedmiotowej działalności 
pozostanie w dotychczasowym stanie zagospodarowania, bądź tez ze względu na 
dogodne usytuowanie, przy ul. Krężnickiej, zostanie wykorzystany pod inną działalność 
gospodarczą.  

 
 

7. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub 
jego oddziaływania, w tym: 

 
7.1.  Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 
alternatywny 

Wariant zaproponowany przez Inwestora do realizacji polega na budowie Stacji 
Paliw w Lublinie przy ul. Krężnickiej. 
 Za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest 
możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego 
punktu widzenia i wypełnia założony przez wnioskodawcę cel przedsięwzięcia.  
 W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia analizowano dwa rozwiązania w 
kontekście ogrzewania obiektu. Na początkowym etapie koncepcyjnym inwestor rozważał 
zainstalowanie kotła olejowego, który spełniał by wymagania inwestora jednak ze względu 
na bezpośrednie sąsiedztwo sieci gazowej oraz oszczędność miejsc (brak konieczności 
lokalizowania zbiorników na olej opałowy) zdecydował się na gaz jako źródło ogrzewania. 
Oprócz bliskości sieci o wyborze gazu jako paliwa do ogrzewania obiektu zdecydowały 
względy ekologiczne oraz długofalowe korzyści ekonomiczne rozwiązania.  

W trakcie prac projektowych rozważano również formy układu komunikacyjnego 
lecz ze względu na bliskość obiektu handlowego wszystkie rozwiązania zakładały 
połączenie z komunikacyjne z tym obiektem. 

Wybrany wariant jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Przy lokalizowaniu 
projektowanych obiektów wzięto pod uwagę bezkolizyjność z istniejącym układem 
komunikacyjnym oraz konieczność wykonania niezbędnych przyłączy.  

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska powinien umożliwiać 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 możliwości 
technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska. Projekt realizowany 
będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów  środowiska jakimi są wody podziemne, 
gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń przy racjonalnym wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury technicznej.  
 
7.2.  Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest 
możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego 
punktu widzenia i wypełnia założony przez wnioskodawcę cel przedsięwzięcia. Z uwagi na 
dostępność terenu, charakter zakładu wariant proponowany przez inwestora wydaje się 
być wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska przy czym spełnia on wymagania 
inwestora. 
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Przyjęty przez inwestora wariant z ogrzewaniem gazowym, umożliwia osiągnięcie 
zamierzonych przez Inwestora celów, a także, co szczególnie istotne z punktu widzenia 
ochrony środowiska pozwala na uzyskanie mniejszej emisji zanieczyszczeń niż w 
przypadku ogrzewania olejem opałowym. 

Poza wariantem związanym z ogrzewaniem, analizowano inne rozwiązania układu 
komunikacyjnego jednak wszystkie zakładały połączenie z terenem sąsiedniego obiektu 
handlowego. Wybrane przez inwestora rozwiązanie maksymalnie skraca trasy przejazdu 
pomiędzy stacją paliw, a obiektem handlowym, co ma wpływ na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego. Wybrane rozwiązanie w pełni spełnia 
wymagania i inwestora przy jednocześnie maksymalnym ograniczeniem niekorzystnego 
wpływu na środowisko. 

Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, w 
przeanalizowanym wariancie proponowanym w opracowaniu 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 powietrzu 
(Dz. U.  Nr 16, poz. 87).  

Biorąc powyższe pod uwagę, wariant wybrany przez inwestora należy uznać za ten 
najbardziej korzystny dla środowiska i który spełniać będzie wszystkie zaplanowane przez 
inwestora założenia, przy jednocześnie jak najmniejszym wpływie na środowisko 
przyrodnicze. 

 
 

8. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym 
emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia 
dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

 
Przedmiotowa Inwestycja w żadnym z analizowanych wariantów nie wymaga 

adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Ponadto brak też jest potencjalnej 
możliwości aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w 
sposób negatywny na realizację i funkcjonowanie planowanej Inwestycji. Lokalizacja 
przedsięwzięcia została wytypowana tak aby ograniczyć jej narażenie na skutki klęsk 
żywiołowych (z daleka od terenów zalewowych czy osuwisk).  

Charakter planowanego przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, że na etapie realizacji 
nie wystąpią zagrożenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska (katastrofa 
naturalna). Natomiast wystąpienie zagrożeń o charakterze nadzwyczajnym dla etapu 
eksploatacji należy minimalizować poprzez prawidłowe użytkowanie sprawnych 
techniczne urządzeń oraz przestrzeganie zasad bhp.  

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. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej 
odległość od granicy państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
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8.1.  Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
8.1.1.  Ludzi 
 
Etap realizacji  

W najbliższym sąsiedztwie terenu Inwestycji brak jest zabudowy mieszkaniowej. 
Otoczenie stanowią nieużytki, obiekt handlowy, tereny składowe, kolejowe oraz ul. 
Krężnicka.  

 Faza realizacji polegać bezie na prowadzeniu prac budowlanych, w tym wykopów i 
fundamentów. Prace te wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami, przy pomocy sprzętu sprawnego technicznie obsługiwanego przez 
wyszkolonych i uprawnionych operatorów. Wszystkie używane materiały i surowce 
wykorzystywane na etapie budowy, składowane będą na wyznaczonych miejscach i jeśli 
będą tego wymagać zostaną zabezpieczone prze wpływem warunków atmosferycznych. 
Teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.  
 Faza realizacji wiązać się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza 
(pylenie, pracujące maszyny) lecz będą to działania okresowe, które ustaną wraz z 
oddaniem inwestycji do użytkowania.  

Niezależnie od wybranych wariantów oddziaływanie na ludzi było by bardzo 
zbliżone. 
 
Etap eksploatacji  
 Wybrany przez inwestora wariant jak i warianty alternatywne wiązać się będzie z 
emisja zanieczyszczeń i hałasu do powietrza. Oddziaływania te w przypadku wariantu z 
ogrzewaniem gazem ziemnym będą niższe niż w przypadku oleju opałowego. 
Odpowiednio zaprojektowany układ komunikacyjny również wpłynie na wielkość emisji 
jednak w przypadku  wszystkich analizowanych wariantów będą bardzo zbliżone. 
 Wykonane analizy emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w przypadku 
wariantu docelowego wykazały brak ponadnormatywnych oddziaływań poza granicami 
terenu inwestycji. 
 
Etap likwidacji 
 Etap likwidacji Inwestycji zakresem emisji zanieczyszczeń do powietrza zbliżony 
będzie do etapu jej realizacji. Emisja zanieczyszczeń pochodząca z funkcjonowania 
pracujących maszyn i pylenia pochodzącego z demontażu urządzeń  będzie okresowa, 
krótkotrwała  i na niskim poziomie. 

 
8.1.2.  Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Etap realizacji. 
Realizacja inwestycji będzie wiązała się z ograniczeniem powierzchni czynnej 

biologicznie poprzez budowę obiektów kubaturowych, parkingów, ciągów 
komunikacyjnych. Teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja znajduje 
się na obszarze w dużej części niezagospodarowanym (nieużytki) porośniętym 
roślinnością trawiastą i nie stanowi on obszaru o większym znaczeniu dla lokalnej flory i 
fauny. W obrębie parceli brak jest krzewów i drzew mogących stanowić istotne siedlisko 
dla lokalnej flory i fauny. 

Niezależnie od przyjętego wariantu oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze będzie bardzo podobne. Zmiana wariantu nie spowoduje znacznej 
zmiany w powierzchni biologicznie czynnej niż ta zakładana w wybranym wariancie.  

 
Etap eksploatacji. 

 Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie 
gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrębie 
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istniejących obszarów podlegających ochronie. Nie wpłynie również niekorzystnie na 
integralność oraz spójność najbliższych obszarów objętych siecią Natura 2000.  

Przewiduje się, że planowana inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie 
wpłynie negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci 
ekologicznej Natura 2000. Planowana inwestycja ze względu na swoją lokalizację oraz 
charakter 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 różnorodności 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 żadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczowych 
czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych.  

 
Etap likwidacji. 
Potencjalny etap likwidacji nie będzie miał wpływu na istniejące w otoczeniu 

Inwestycji biocenozy. 
 

8.1.3.  Wodę  
Etap realizacji. 
Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 

przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia wód w wyniku uszkodzenia 
pracującego sprzętu i maszyn.  W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji 
używany będzie sprzęt sprawny technicznie i przestrzegane będą instrukcje obsługi 
poszczególnych urządzeń.  

Zagrożenie dla środowiska wodnego w czasie realizacji przedsięwzięcia związane 
może być z ewentualnymi wyciekami z pracujących maszyn, dlatego tez, na terenie 
budowy powinna znajdować się wanna wychwytowa oraz niezbędna ilość sorbentów 
neutralizujących, a prace maszyn będą podlegały systematycznej kontroli. 

 
Etap eksploatacji. 
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się możliwości wystąpienia bezpośredniego 

oddziaływania na wody powierzchniowe. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykorzystanie separatora substancji 

ropopochodnych, a tereny narażone na rozlanie substancji ropopochodnych będą 
utwardzone specjalnym szczelnym betonem uniemożliwiającym migracje zanieczyszczeń 
o gruntu i wód, co pozwoli utrzymać wody w odpowiedniej jakości i nie spowoduje 
zagrożenia dla wód podziemnych czy powierzchniowych. 

 
Etap likwidacji. 
Przy prawidłowo prowadzonych pracach (demontaż urządzeń i wywóz 

ewentualnych odpadów) nie przewiduje się wpływu na wody na etapie likwidacji Inwestycji.  
 

8.1.4.  Powietrze 
Etap realizacji  
 Oddziaływania środowiskowe na etapie realizacji analizowanych wariantów będą 
niemalże identyczne, ze względu na podobny zakres prac budowlanych.   
 
Etap eksploatacji  

Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, w 
przeanalizowanym wariancie proponowanym w opracowaniu nie spowoduje przekraczania 
standardów jakości powietrza, czyli poziomów odniesienia substancji, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
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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).  

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych dla wybranego wariantu inwestycyjnego przedstawia się następująco:  
 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 1 
godziny [g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku [g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

Benzen 14,29260 30 0,04672 3,0 
Dwutlenek azotu 32,81301 200 2,40714 21,0 
Dwutlenek siarki 14,58494 350 0,05173 15,0 
Alkohol metylowy 14,58494 1000 0,05115 117,0 

Alkohol izobutylowy 72,85812 300 0,25494 23,4 
Pył zawieszony 

PM10 
0,54387 280 0,04046 9,0 

Pył PM2,5 0,54387 - 0,04046 3,0 

Tlenek węgla 98,10263 30000 8,23412 - 

Węgl. alifatyczne 288,74698 3000 1,11044 900,0 

Węgl. aromatyczne 504,08078 1000 0,79180 38,7 

 
 W przypadku wariantu alternatywnego w postaci innego paliwa do ogrzewania (olej 
opałowy) dojdzie do znacznego zwiększenia emisji. Wybrane paliwo uznawane jest za 
najbardziej ekologiczne z powszechnie stosowanych paliw konwencjonalnych. 

Przyjmując wariant alternatywny w postaci zmiany układu komunikacyjnym różnice 
w emisji będą niewielkie. Przyjęte rozwiązanie maksymalnie skraca trasy przejazdu i w 
sposób optymalny uwzględnia powiązanie z obiektem handlowym zlokalizowanym w 
sąsiedztwie. 

Przyjęty wariant gwarantuje dotrzymanie norm emisji w granicach terenu objętego 
opracowaniem. 
 
Etap likwidacji 
 Etap likwidacji Inwestycji zakresem emisji zanieczyszczeń do powietrza zbliżony 
będzie do etapu jej realizacji. Emisja zanieczyszczeń pochodząca z funkcjonowania 
pracujących maszyn i pylenia pochodzącego z demontażu urządzeń  będzie okresowa, 
krótkotrwała  i na niskim poziomie. 
 
8.1.5.  Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz  

Etap realizacji. 
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z pracami ziemnymi pod obiekty 

kubaturowe, ciągi jezdne czy parkingi. Teren na którym ma być realizowane 
przedsięwzięcie położony jest w obrębie terenu dotychczas w większości nie 
użytkowanego. 

Podczas prac realizacyjnych prowadzone będą wykopy pod fundamenty obiektów 
kubaturowych, zbiorników paliw oraz prace związane z wykonaniem powierzchni 
utwardzonych. Cześć powstałych masy ziemne zbilansują się w granicach terenu 
inwestora np. do kształtowania powierzchni zielonych, a pozostała część zostanie 
wywieziona i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Prace ziemne wykonywane będą przez sprzęt sprawny technicznie, z 
przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów branżowych. Na placu budowy znajdować 
się będzie wanna wychwytowa w przypadku wystąpienia wycieków z pojazdów 
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mechanicznych oraz niezbędna ilość sorbentów do neutralizacji zanieczyszczeń.  
Przedsięwzięcie znajduje się na terenie stosunkowo płaskim i nie istnieje ryzyko 

wystąpienia ruchów masowych ziemi. 
Wpływ na krajobraz na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związany z 

lokalizacją na terenie parceli zaplecza budowlanego, miejsca składowania materiałów i 
urządzeń oraz pracą niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia prac 
budowlanych oraz montażu elementów wyposażenia Zakładu. Oddziaływania te będą 
jednak krótkotrwałe i zanikną tuż po zrealizowaniu Inwestycji. 

Niezależnie od wybranego wariantu czas realizacji, zakres prac, a tym samym i 
oddziaływania będą na bardzo zbliżonym poziomie. 

 
Etap eksploatacji. 
Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji Stacji, 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 niezależnie od wybranego wariantu. 

Powstanie planowanych obiektów przyczyni się do podniesienia walorów 
krajobrazowych sąsiedztwa terenu zainwestowanego przemysłowo poprzez budowę 
obiektów w nowoczesnym rozwiązaniu architektonicznym i technologicznym. Przy 
lokalizowaniu obiektów wzięto pod uwagę powiązanie funkcjonalne z istniejącymi 
obiektami, bezkolizyjność z istniejącym układem komunikacyjnym oraz konieczność 
wykonania niezbędnych przyłączy dla zapewnienia zasilania w wodę, energię i 
odprowadzania ścieków.  

Ze względu na położenie zakładu w stosunku do terenów mieszkalnych (znaczna 
odległość), nie przewiduje się zaistnienia uciążliwości mogących powodować  pogorszenie 
warunków życia na tych terenach. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji wpłynie na 
elementy istniejącego krajobrazu jednak wszystkie elementy zostaną wykonane w tej 
nowoczesnej technologii i stylu architektonicznym.  

 
Etap likwidacji. 
Etap potencjalnej likwidacji Inwestycji zakresem prac i oddziaływań będzie zbliżony 

do etapu budowy. W przypadku zachowania prawidłowej organizacji prac, użytkowania 
sprzętu sprawnego technicznie, a także przestrzeganie zasad BHP i ochrony środowiska 
nie przewiduje się możliwości zaistnienia zagrożenia dla powierzchni ziemi.  

W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystąpi czasowe niekorzystne 
oddziaływanie, głównie estetyczne, na walory krajobrazowe otaczającego terenu, 
związane z prowadzeniem prac demontażowych i rozbiórkowych. Oddziaływania te 
całkowicie zanikną po zakończeniu prowadzonych prac. 

 
8.1.6.  Dobra materialne 

Etap realizacji. 
Prace realizacyjne prowadzone będą w granicy terenu, którego inwestor jest 

właścicielem. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Prace powinny być tak prowadzone i zabezpieczone by nie 
uległy uszkodzeniu obiekty w bezpośrednim ich sąsiedztwie.   

 
Etap eksploatacji. 
Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

obliczenia oddziaływań akustycznych oraz analiza innych komponentów środowiska 
wykazała, że przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań lokalizacyjnych, technicznych 
i technologicznych przedstawionych w projekcie oddziaływanie Inwestycji nie będzie 
stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla dóbr materialnych występujących w otoczeniu 
inwestycji. 
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Etap likwidacji. 

 Prowadzenie prac demontażowych nie będzie miało znaczącego wpływu na tereny 
otaczające. Oddziaływania te będą związane z prowadzeniem prac demontażowych przy 
użyciu sprzętu budowlanego w wyniku czego może wystąpić chwilowe zwiększenie 
poziomu hałasu na tym terenie. 
 
8.1.7.  Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją 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. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2067 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.  
 
8.1.8.  Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów 
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych  

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) oraz korytarze ekologiczne.  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanej Inwestycji brak jest obszarów parków 
narodowych,, parków krajobrazowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony 
uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę 
dziedzictwa światowego”.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim wpływem 
oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Najbliższe obszary objęte siecią Natura 2000 to: 
 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 060021 – granica 

obszaru przebiega. 11,5 km w kierunku północno - wschodnim od terenu 
Inwestycji, 

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 
060096 – granica obszaru przebiega w odległości ok. 12,6 km w kierunku 
północno-wschodnim od terenu Inwestycji.  

 
Przedmiotami ochrony w obszarze siedliskowym Świdnik jest: 

 
Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na swój charakter i odległość 

od najbliższych obszarów chronionych, nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie 
negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci 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 różnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowoduje 
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zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy 
kluczowymi gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych 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. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
negatywnie na zachowanie spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 

 
Rys 12. Lokalizacja najbliżej położonych obszarów chronionych w ramach obszarów Natura 2000 

 
Opracowanie własne na podstawie mapy obszarów Natura 2000. Źródło: Internet: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl 
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w granicach Czerniejowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu przy jego zachodniej granicy. 
Pozostałe formy ochrony przyrody w rejonie Inwestycji:  
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, którego granica 

przebiega w odległości ok. 12,2 km w kierunku północnym od terenu 
Inwestycji, 

 Rezerwat leśny Stasin - znajdujący się w odległości 2,4 km w kierunku 
północnym od terenu Inwestycji, 

 Rezerwat Wierzchowiska znajdujący się w odległości 13,5 km w kierunku 
wschodnim, 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami sieci ekologicznej  
Natura 2000.  

 
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 
Teren ten został objęty formą ochrony przyrody ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniona funkcją 
korytarzy ekologicznych. Są to tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin 
naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 gatunków. Obszar ten 
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą oraz występowaniem dobrze zachowanych 
kompleksów leśnych. Czerniejowski OCK tworzy zwarty obszar ochronny o dużym 
znaczeniu w systemie ochrony województwa. Jest on intensywnie wykorzystywany przez 
mieszkańców Lublina w celach wypoczynkowo – rekreacyjnych. Na obszarze tym 
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występują gatunki flory, które podlegają częściowej ochronie prawnej, należy do nich 
wilżyna ciernista (Ononis spinosa). 

 
Korytarze ekologiczne 
Najbliższy korytarz ekologiczny Północna Lubelszczyzna (KPdC-3B) przebiega w 

znacznej odległości w kierunku północnym od terenu przedmiotowej Inwestycji i jest 
zlokalizowany poza obszarem znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Wg opracowania Instytutu Badań Ssaków PAN w Białowieży główna rola, jaką 
przypisuje się korytarzom ekologicznym, to umożliwienie swobodnego przemieszczania 
się organizmów między płatami siedlisk. Funkcja ta jest szczególnie istotna ze względu na 
generowaną przez działalność człowieka fragmentację siedlisk i populacji. W przypadku 
przedmiotowej Inwestycji nie dojdzie do naruszenia ciągłości korytarza ekologicznego 
będącej niezbędnym warunkiem do pełnienia jego podstawowej funkcji. Znaczące 
oddziaływanie może nastąpić w efekcie wprowadzania do krajobrazu nowych struktur, 
które najczęściej tworzą bariery w istniejących korytarzach.  
Rys. 13. Lokalizacja inwestycji na tle korytarzy ekologicznych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://www.mapa.korytarze.pl 
 
Znaczna odległość najbliższego korytarza ekologicznego od terenu Inwestycji 

pozwala stwierdzić, że znajduje się on poza obszarem znaczącego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia.  
 
8.1.9.   Wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane i tworzą 
integralną całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników może przejawiać 
się pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie 
występujących oddziaływań w danym środowisku może powodować, że łączny efekt jest 
większy od sumy efektów ich działania oddzielnego (tzw. działanie synergiczne). 

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najważniejsze są oddziaływania na powietrze 
atmosferyczne i klimat akustyczny. Pewne znaczenie – przede wszystkim dla okolicznych 
mieszkańców – ma również wpływ na estetykę w otoczeniu inwestycji. Ze względu na 
charakter inwestycji, jej wielkość, lokalizację i rozmiar konieczne jest zwracanie 
szczególnej uwagi na prawidłowość prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami. 
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Planowane postępowanie z odpadami przewiduje zbieranie selektywne, 
magazynowanie w pojemnikach przystosowanych do każdego rodzaju odpadu w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przenikania do środowiska substancji zawartych w 
odpadach. 

Gospodarka wodno-ściekowa dla przedmiotowej Inwestycji prowadzona będzie w 
oparciu o sprawdzone i skuteczne rozwiązania to jest szczelne powierzchnie w miejscach 
zagrożonych na rozlanie substancji ropopochodnych i separator umożliwi bezpieczną 
eksploatacje inwestycji z minimalizowanym ryzykiem wystąpienia zagrożeń dla 
środowiska gruntowo wodnego. 

W oparciu o wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz 
ewentualnych zmian można stwierdzić, że przy zastosowaniu planowanych rozwiązań 
oraz prawidłowej eksploatacji inwestycji, nie wystąpią wzajemne negatywne oddziaływania 
pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 

 
8.1.10.  Wystąpienie poważnej awarii 

Poważna awaria - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar 
lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie 
rodzajów w 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. 2018 poz. 138), zakład nie będzie stanowić zakładu o 
zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W obrębie zakładu nie 
będą magazynowane substancje niebezpieczne w ilościach mogących być 
zakwalifikowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. W celu potwierdzenia tego stwierdzenia 
wykonano szczegółową analizę znajdujących się na terenie zakładu substancji 
niebezpiecznych mogących zostać zakwalifikowanych do w/w Rozporządzenia. 

Ze względu na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia w obrębie zakładu 
znajdować się będą produkty ropopochodne w postaci paliw płynnych oraz gaz LPG. 

 
Maksymalna ilość magazynowanych substancji: 

 Olej napędowy (1 zbiornik 60 m3 o napełnieniu 95 %) – 48 450 kg (48,45 tony); 
 Benzyna  (1 zbiornik 60 m3 o napełnieniu 95 %) – 44 175 kg (44,175 tony); 
 Gaz płynny (1 zbiornik 10 m3 o napełnieniu ok. 85 %) – 3 604 kg (3,604 tony); 

 
Olej napędowy i benzyna zostały zaliczone do tabeli nr 2 poz. 34 (produkty 

ropopochodne i paliw alternatywne …) dla których ustalono progi ilość magazynowanych 
substancji niebezpiecznych w danym momencie na 2 500 Mg dla zakładów o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz 25 000 Mg dla zakładów o 
dużym ryzyku. 

Gaz ziemny zakwalifikować należy do tabeli 2 poz. 18 (Łatwopalne gazy ciekłe 
kategorii 1 lub 2…) dla którego ustalono progi ilość magazynowanych substancji 
niebezpiecznych w danym momencie na 50 Mg dla zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej oraz 200 Mg dla zakładów o dużym ryzyku.+ 

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku 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. z 2016 poz. 138), w przypadku gdy 
znajdujące się w zakładzie poszczególne substancje niebezpieczne nie występują w 
ilościach wyższych lub równych odpowiednim ilościom określonym w  tabeli 1 w kolumnie 
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2 lub tabeli 2 kolumnie 2, do zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
stosuje się następującą zasadę sumowania: 

 
 

q1/QD1 + q2/QD2 + q3/QD3 + q4/QD4 + … qx/QDx 

 

Gdzie: 
qx – ilość substancji niebezpiecznej objęta zakresem tabeli 1 lub tabeli 2 
QDX  - odpowiednia ilość progowa określona w tabeli 1 w kolumnie 2 lub tabeli 2 w 

kolumnie 2  
W przypadku gdy suma działania równa jest lub większa od 1 zakład jest 

klasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  
 
Obliczenia dla Stacji Paliw przy ul Krężnickiej”: 
 

(48,45+44,175)/2500 +3,604 /50 = 0,03705 + 0,07208= 0,10913 < 1 
  

 Z powyższego wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie klasyfikowane 
jako zakład o zwiększonym ani dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

W celu wyeliminowania jakichkolwiek sytuacji awaryjnych na terenie Stacji 
pracować będzie jedynie dobrze przeszkolony personel zapoznany z zasadami BHP. 
Obiekty wyposażone będą w niezbędne ilości sprzętu gaśniczego, a same obiekt będzie 
wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem norm i przepisów. 

 
Potencjalna możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnej 
Zagrożenie wypadkiem 
Potencjalnym rodzajem sytuacji awaryjnej mogącej wystąpić na terenie 

przedsięwzięcia jest możliwe wystąpienie wypadku, związanego z ruchem pojazdów. Na 
wypadek narażone mogą być przede wszystkim osoby pracujące na terenie zakładu oraz 
klienci stacji. W celu minimalizacji zagrożeń wypadkami, na terenie Inwestycji powinny 
zostać w sposób czytelny wyznaczone ciągi jezdne i kierunki.  

Osoby obsługujące instalacje powinny stosować się do instrukcji obsługi instalacji, 
przepisów BHP oraz do regulaminu obowiązującego na terenie stacji. W tym aspekcie 
niezbędne jest prowadzenie odpowiednich szkoleń załogi. To pozwoli zminimalizować 
ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej w postaci wypadku przy pracy. 

 
Wystąpienie pożaru 
Na terenie zakładu może wystąpić sytuacja awaryjna w postaci pożaru. W celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ognia, obiekt będzie wyposażony w podstawowy 
sprzęt przeciwpożarowy. 

 
 
9. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 

 
Analiza poprzedniego rozdziału opisującego planowaną Inwestycję w wariancie 

preferowanym przez Inwestora pozwala stwierdzić, że nie będzie ona stanowić źródła 
znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, a w szczególności na 
ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze, powierzchnię 
ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i 
krajobraz kulturowy, objęty istniejącą dokumentacją oraz wzajemne oddziaływanie z  
wymienionymi elementami. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania instalacji na środowisko jako całości  
składała się z następujących etapów: 
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 wstępnej identyfikacji i oceny wszystkich rzeczywistych i potencjalnych 
oddziaływań, łącznie z ustaleniem na które komponenty środowiska oraz elementy 
przyrody ożywionej mają one wpływ i w jakiej skali, 

 wyboru znaczących oddziaływań, w celu zawężenia pola do przeprowadzenia 
analiz i wyliczeń matematycznych,  

 pogłębienia oceny skutków poszczególnych oddziaływań, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na więcej 
niż jeden komponent środowiska, 

 ustalenie, czy oddziaływania nieobojętne i nieakceptowalne można w drodze zmian 
organizacyjnych, technologicznych, czy materiałowosurowcowych wyeliminować 
lub istotnie ograniczyć 

 ustalenie, czy działania zapobiegawcze lub ograniczające w odniesieniu do danego 
oddziaływania nie powodują wzrostu lub pojawienia się innych 
oddziaływań/uciążliwości, a jeżeli tak to jaka jest ich skala i zasięg skutków 
środowiskowych,  

 ustalenie optymalnego zestawienia listy i parametrów dopuszczanych oddziaływań 
w taki sposób, aby suma ich skutków środowiskowych była jak najniższa. 

Zaproponowany przez inwestora warianty należy rozpatrywać jako jedyny po kątem 
technologicznym, ze względu na specyfikę i prostotę planowanej instalacji 
przedsięwzięcia. Planowana technologia jest dobrze poznana i powszechnie stosowana 
na świecie od lat.  Sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowią głównie tereny rolne oraz 
nieużytki.   

Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, w 
proponowanym wariancie inwestycyjnym 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 powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 
87). 

Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, że 
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą w proponowanym wariancie nie będzie 
stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów 
podlegających ochronie akustycznej. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa poparta odpowiednimi 
zezwoleniami (uzgodnieniami) i urządzeniami zapewniającymi odpowiednią jakość 
ścieków i wód daje gwarancje, że nie wystąpi zagrożenia dla jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz wyznaczonych dla nich celów środowiskowych. 

Warianty alternatywne w postaci ogrzewania olejem opałowym i inny układ 
komunikacyjny skutkowało będzie zwiększeniem negatywnych oddziaływań zwłaszcza 
spowodowanych spalaniem oleju opałowego. W związku z powyższym wybór wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę wydaje się więc jak najbardziej uzasadniony. 
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10. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz 
opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko, obejmujący bezpośredni, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 
środowisko, wynikające z: 
10.1.  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu „Raportu...” wykorzystane zostały: 
- metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 

środowiska naturalnego, 
- analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze obszaru 

planowanej inwestycji, 
- Instrukcja ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 

imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2003 r.  
- Wytyczne dla służb 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 możliwego wpływu Inwestycji 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 zagrożenia 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.  
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” służy 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 równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża 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 (Tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112.). 

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego 
wykonano przy wykorzystaniu programu EK100W. 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. 
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10.2.  Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 
środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 
środowiska, emisji.  
Analiza poniższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że funkcjonowanie  planowanego 

przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy 
środowiska.  

 
oddziaływanie Istnienie 

przedsięwzięcia 
Wykorzystanie 

zasobów 
środowiska 

(zużycie wody) 

Emisje 
ścieki powietrze hałas odpady 

Bezpośrednie + - - + + - 
Pośrednie  - + - - - + 
Wtórne  - - - - - - 
Skumulowane - - - - - - 
Krótkoterminowe - - - - - - 
Średnioterminowe - - - - - - 
Długoterminowe + - + + + + 
Stałe  + + + + + - 
Chwilowe - - + - - + 

W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą 
na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na otaczające 
środowisko.  

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie 
długoterminowe, występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe, 
występujące w fazie realizacji inwestycji.  

Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z eksploatacją i funkcjonowaniem 
przedsięwzięcia. Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z emisją substancji do 
powietrza oraz hałasu, wytwarzaniem odpadów i ścieków. Oddziaływanie to będzie miało 
charakter bezpośredni.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, iż w żadnym komponencie 
środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie 
funkcjonowania przedsięwzięcia.  

Oddziaływanie krótkoterminowe może występować jedynie przy realizacji inwestycji.  
Oddziaływanie krótkoterminowe będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, 

ograniczonym do czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych i ustąpi po ich 
zakończeniu. Nie przewiduje się aby oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało 
zagrożeniem dla środowiska. 

Oddziaływanie bezpośrednie przedmiotowej inwestycji związane będzie z emisją 
substancji do powietrza, emisją hałasu z urządzeń i samochodów poruszających się na 
terenie przedsięwzięcia, wytwarzaniem ścieków oraz odpadów. 
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11. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na 
etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

 
Zagadnienia ochrony środowiska, oraz zmniejszenie uciążliwości dla ludzi ma 

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

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko dla fazy realizacji należy 
minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą 
organizację robót. Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i 
urządzeniami sprawnymi technicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie ramowych wytycznych BHP. 

Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji 
inwestycji to również jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na 
środowisko. Prace ziemne zostaną zaprojektowane prawidłowo, zgodnie z PN oraz 
przepisami branżowymi z dostosowaniem do warunków gruntowo-wodnych.  

Projekty branżowe uwzględniać będą zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, które mają certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w Polsce. Stosowane technologie, rozwiązania techniczne, maszyny i urządzenia 
odpowiadać będą najnowszym stosowanym w Polsce standardom, stosowanym również w 
światowych rozwiązaniach przy tego typu inwestycjach. 

Wszystkie prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (w godz. 
6.00-22.00).  Prace budowlane prowadzone będą przy użyciu sprzętu będącego w dobrym 
stanie technicznym, o niskim poziomie emisji spalin, oraz o małej uciążliwości akustycznej. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczone zostaną skutki wtórnego zapylenia 
poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 
odizolowanie terenu inwestycji ogrodzeniem, ograniczenie prędkości pojazdów na terenie 
budowy, systematyczne porządkowanie placu budowy, uważne ładowanie materiałów 
sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów 
transportujących materiały sypkie.  

Składowanie materiałów budowlanych będzie odbywać się tylko w wyznaczonych 
miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, w sposób zabezpieczający przed 
przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.  

W związku z potencjalną możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu 
substancji ropopochodnych należy maksymalnie ograniczyć prawdopodobieństwo 
zaistnienia takiej sytuacji. W tym celu używany sprzęt musi być sprawny technicznie, a na 
placu budowy powinna się znajdować przenośna wanna wychwytowa lub kuweta 
dostosowana do zebrania wyciekającej substancji z uszkodzonej maszyny, do czasu 
usunięcia awarii. Należy dążyć do ograniczenia terenu składowania materiałów i 
wykorzystywania ich na bieżąco w procesie realizacji Inwestycji.   

Do działań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy 
budowy należy zaliczyć:  

 maksymalne ograniczenie terenu wykorzystywanego w trakcie budowy, 
 odtworzenie nawierzchni terenu po przebudowie infrastruktury podziemnej,   
 wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu, humusu celem jego późniejszego 

zagospodarowania przy zakładaniu powierzchni zielonych, 
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 selektywną zbiórkę odpadów powstających w czasie realizacji Inwestycji, w sposób 
uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne 
(kontenery), 

 maksymalne wykorzystane odpadów w miejscu ich powstania.  
 
Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

Działania mające na celu ograniczenia oddziaływania w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej w tym oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne i wody podziemne 
wiązać się będzie przede wszystkim z zachowywaniem zasad BHP oraz utrzymywaniem 
sprzętu technicznego w należytym stanie technicznym. Na terenie budowy zlokalizowana 
będzie wanna wychwytowa lub kuweta dostosowana do wychwytywania wyciekających 
substancji z uszkodzonych maszyn.  

Przyjęte rozwiązania dotyczące gospodarki wodno – ściekowej z zastosowaniem 
urządzeń podczyszczających (separator) na etapie eksploatacji Inwestycji zagwarantują 
uzyskanie z przedmiotowego terenu wód opadowych spełniających wymagania norm 
określonych dla wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi jak również 
odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych - Dz.U. 2019 poz. 1311).  

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Inwestor uzyska uzgodnienie w zakresie odprowadzania tych ścieków. 

Na terenie przedsięwzięcia dążyć się będzie do maksymalnego ograniczenia 
zużycia wody, a tym samym ilości powstających ścieków. 
Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami 

Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady. Rodzaje i ilości 
wytwarzanych odpadów ściśle związane są z prowadzona działalnością. W zakresie 
ograniczenia ilości powstających odpadów na terenie całej Inwestycji oraz minimalizacji 
ich negatywnego wpływu na środowisko należy: 

 powstające odpady gromadzić w sposób selektywny, umożliwiając tym samym 
lepszy stopień ich gospodarczego wykorzystania i odzysku,  

 odpady magazynowane na zewnątrz przechowywać w  pojemnikach lub 
kontenerach  ustawionych na utwardzonym podłożu i zabezpieczyć przed 
warunkami atmosferycznymi (zadaszenie) 

 jako materiały eksploatacyjne stosować materiały wyższej jakości tj. o dłuższym 
okresie użytkowania jako wyrób, co wpływa na zmniejszenie częstotliwości wymian 
a tym samym zmniejsza ilość powstających odpadów np. świetlówki,  

 stosować programy oszczędnościowe polegające na maksymalnym wykorzystaniu 
do pełnego zużycia właściwości pierwotnych materiałów.  

 drukowanie w opcji „oszczędność tonera” i powtórne napełnianie kasetek 
atramentowych, a także w miarę możliwości drukowanie dokumentów dwustronne,  

 stosowanie urządzeń na baterie słoneczne w celu przedłużenia okresu 
wykorzystania baterii (np. kalkulatory), 

 zastępowanie żarówek i świetlówek, świetlówkami kompaktowymi (mniejszy pobór 
energii, dłuższy okres wykorzystania, mniejsza ilość niebezpiecznych elementów 
w budowie), 

 gaszenie światła pomieszczeniach gdzie nie przebywają pracownicy, 
 łączenie komputerów w sieć w celu ograniczenia zużycia dyskietek i płyt CD do 

przenoszenia danych, 
 zastępowanie płyt CD płytami powtórnego wykorzystania CDRW, 
 dbałość o sprzęt elektroniczny i biurowy, postępowanie zgodnie z instrukcjami 

obsługi, 
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Ponadto do  rozwiązań chroniących środowisko na terenie obiektu należy zaliczyć:   

 wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń 
pracujących na terenie stacji, co pozwoli w maksymalnym stopniu ograniczyć 
negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, 

 czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania 
odpadów, określonych w art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach, 

 eksploatację obiektu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami 
branżowymi, 

 prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganymi odrębnymi 
decyzjami,  

 eksploatację urządzeń zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz zgodnie z 
instrukcjami obsługi urządzeń, 

 utrzymanie w sprawności odpowiedniej ilości sprzętu p.poż. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 utrzymanie całości obiektu w należytej sprawności i czystości. 

Warunki ochrony środowiska na etapie 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 dalekosiężne 
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 
Nr 0, poz. 1853 z późn. zm.).  

Z rozporządzenia wynika, że stacje paliw płynnych powinny być wyposażone 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, 

Koncepcja realizacji niniejszej inwestycji przewiduje wyposażenie Stacji Paliw w 
w/w urządzenia. 

Rozwiązania chroniące środowisko  

Projekt budowlany zostanie opracowany zgodnie z przepisami ochrony środowiska 
i przepisami branżowymi. Projekt ten uwzględniać będzie zastosowanie 
najnowocześniejszych urządzeń, które mają certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w Polsce jak również 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 zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz powodujących zagrożenia dla 
innych komponentów środowiska. 

Do najważniejszych projektowanych rozwiązań chroniących środowisko na terenie 
obiektu należy zaliczyć:  
 zaprojektowanie poszczególnych elementów Stacji Paliw wraz z infrastrukturą z 

uwzględnieniem, na danym terenie, warunków gruntowo - wodnych,  
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 eksploatację obiektu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami 
branżowymi,  

 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 i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z betonu o 
podwyższonej szczelności) i wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne rozlane 
resztki paliwa w trakcie tankowania spływały do urządzenia podczyszczającego, 

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

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

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

 obiekt zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sprzętu p.poż. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

 utrzymywanie wszystkich elementów przedsięwzięcia w należytej sprawności i 
czystości, 

 do przetrzymywania paliwa zastosowany zostanie zbiornik dwupłaszczowy 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 zbiorników oraz hermetyzacji procesu 
wydawania paliw przez dystrybutory, 

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

eksploatacji należy: 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 w projekcie budowlanym.  
 
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie zagrożenia 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 dalekosiężne 
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 
Nr 0, poz. 1853 z późn. zm.), 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 dwóch stalowych, podziemnych, dwupłaszczowy 

zbiorników o pojemności 60 m3, zabezpieczonych przed odkształceniem i 
uszkodzeniem. Zbiorniki wyposażone będą w przewody odpowietrzające z zaworami 
oddechowymi, 
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 zbiorniki wyposażone będą w dwa systemy pomiaru paliwa: 
 ręczny – przy użyciu listwy pomiarowej, 
 automatyczny – ciągły, oparty na elektronicznych systemach pomiarowych 

 dobrane zbiorniki wyposażone zostaną w system kontroli szczelności poprzez 
wprowadzenie do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika czujników węglowodorów i 
wody, podłączonych do centralki, która uruchamia alarm w przypadku zaistnienia 
przecieku. 

 zbiorniki paliwowe posiadają 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 Venturiego. 

 zbiorniki zabezpieczone zostaną przed zmieszaniem produktów w zbiornikach.  
 przewidziano zastosowanie separatora koalescencyjnych, 
 zastosowanie systemu hermetyzacji procesów napełniania zbiorników i tankowania 

pojazdów – w celu wyeliminowania emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza. 
 
Rozwiązania chroniące przed  nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska: 
 Celem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 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 zagrożeniem pożarowym i wybuchowym zespołu stacji gazu 

płynnego LPG zachowany został poprzez odpowiednią lokalizację zbiornika, 
 dla  benzyn  przyjęto odmierzacze  paliw wyposażone 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 również wyposażenie 
zespołów zbiorników w linki do uziemiania autocystern zaopatrujących stację w paliwa, 

 przyjęte zostaną rozwiązania zapewniające stałą kontrolę pracy instalacji i urządzeń. 
 

Przestrzeganie przepisów oraz usytuowanie Stacji Paliw w sposób uwzględniający 
wymogi jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych pozwoli na 
wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia stanów zagrożenia. Teren dystrybucji 
paliw (rejon tankowania i studzienki zlewowej) będzie odpowiednio utwardzony (poprzez 
szczelne, zmywalne i nienasiąkliwe powierzchnie wykonane z betonu o podwyższonej 
szczelności) i wyprofilowany w taki sposób, aby ewentualne rozlane resztki paliwa w 
trakcie tankowania spływały do urządzeń podczyszczających (separator). Ewentualnie 
powstałe zanieczyszczenie powierzchni dróg i placów w wyniku rozlewu lub wycieków 
niewielkich ilości produktów naftowych będą likwidowane przez obsługę przy użyciu 
odpowiednich środków chemicznych (np. systemu "SINTAN"). 

Natomiast ewentualnie powstałe skażenie terenu stacji produktami naftowymi 
powinno być likwidowane przez odpowiednie, wyspecjalizowane służby ratownictwa 
chemicznego.  

Stacja paliw będzie posiadać instrukcje przeciwdziałania nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska, a także wykaz działań jakie należy podjąć, aby zlikwidować 
skutki awarii. Zastosowane wyżej wskazane rozwiązania praktycznie wyeliminują 
możliwość powstania stanów awaryjnych.  

Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na charakter i zastosowane 
rozwiązania zabezpieczające (separatory, szczelne płyty betonowe oraz najnowsze 



 

 99

rozwiązania) nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla 
których zostały wyznaczone najbliższe 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 różnorodności 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 żadnych 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 na lokalizację planowane 
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie spójności i integralności sieci 
ekologicznej Natura 2000. 

Główna rola, jaką przypisuje się korytarzom ekologicznym, to umożliwienie 
swobodnego przemieszczania się organizmów między płatami siedlisk. Funkcja ta jest 
szczególnie istotna ze względu na generowaną przez działalność człowieka fragmentację 
siedlisk i populacji. W przypadku przedmiotowej Inwestycji nie dojdzie do naruszenia 
ciągłości korytarza ekologicznego będącej niezbędnym warunkiem do pełnienia jego 
podstawowej funkcji.  
 
 
12. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy 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 (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) jeżeli 
planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem 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, iż 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 zagrożeń, 
 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 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: 
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p 
Wymagania art. 143  

Prawo ochrony 
środowiska 

Technologia proponowana na terenie 
Inwestycji 

Stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń 

Stosowane substancje na terenie obiektu (i ich ilości) 
nie powodują zaliczenia inwestycji do zakładu o 
zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i 
ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138). 

Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Nie będzie wytwarzana energia elektryczna,  Energia 
elektryczne zużywana będzie na potrzeby zasilania 
infrastruktury stacji paliw, oświetlenia terenu oraz zasilania 
budynku stacyjnego. Wykorzystywane urządzenia i instalacje 
będą nowoczesne z możliwie niskim poborem energii 
elektrycznej. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia 
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 wiąże się z 
wykorzystaniem ponadnormatywnych ilości energii i wody. 

Stosowanie technologii 
bezodpadowych i małoodpadowych 
oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

             Wszystkie odpady powstające w ramach 
przedsięwzięcia będą zbierane w sposób selektywny i 
przekazywane podmiotom posiadającym właściwe 
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie 
odpady powinny być kierowane w pierwszej kolejności do 
odzysku, a w przypadku niemożliwości ich ponownego 
wykorzystania do unieszkodliwienia lub składowania. 

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

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.  

Postęp naukowo-techniczny Opracowując  koncepcję zagospodarowania 
projektant korzystał z doświadczeń własnych oraz innych 
firm projektujących i zarządzających podobnymi 
przedsięwzięciami. Niemniej uwzględniono też najnowsze 
technologie i postęp naukowy a przede wszystkim 
obowiązujące w  tej dziedzinie przepisy.  
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13. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 1911) w zakresie 
ochrony wód podziemnych wyznacza się następujące cele:  

 zapobieganie dopływowi i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych 
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego, utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka 

Celem środowiskowym dla JCWP na terenie której położona jest planowana inwestycja 
jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, dla 
osiągniętych celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej migracji 
organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na osiągnięcie celów 
środowiskowych dla JCWP i JCWPd. 

 
 

14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenia 
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, 
wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów 
korzystania z nich 

 
Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem objętym inwestycją.  

Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących przeznaczenia terenu. 
 
 
15.  Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

przewiduje udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport o 
oddziaływaniu na środowisko jest wykładany do wglądu. Zgodnie z art. 34 ww. 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, każdy obywatel ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 
prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  

Informowanie społeczności lokalnej na każdym etapie realizowania inwestycji jest 
bardzo istotne i stanowi obowiązek organu prowadzącego postępowanie. Okoliczni 
mieszkańcy są powiadamiani o  zakresie, sposobie, planowanej technologii 
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wykorzystywanej podczas funkcjonowania zakładu, jego skali oddziaływania. 
Współdziałanie na tym etapie trzech grup: władz samorządowych, lokalnej społeczności i 
inwestora może zapewnić pełną akceptację społeczną dla planowanego przedsięwzięcia. 

Najczęstszymi przyczynami powstawania konfliktów społecznych przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach są:  

 przekonanie lub poczucie ewentualnego zagrożenia,  
 niechęć do podejmowania jakichkolwiek zmian w sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych – nieufność do inwestorów,  
 ewentualne negatywne doświadczenia z przedsięwzięciami już funkcjonującymi,  
 brak informowania lokalnej społeczności ze strony inwestora lub niewiedza 

dotycząca rodzaju planowanej inwestycji,  
 intencja uzyskania korzyści od potencjalnego inwestora,  
 próby wykorzystania sytuacji do celów personalnych lub politycznych,  
 obawy przed nasileniem się hałasu, emisji substancji, pyłów z obszaru 

przedsięwzięcia, degradacją środowiska,  
 obawa przed pogorszenia walorów krajobrazowych czy jakości wód,  
 rozprzestrzeniania się przykrych zapachów, mikroorganizmów chorobotwórczych, 

pasożytniczych, gryzoni, owadów oraz związków toksycznych na obszarze 
przyległym do przedsięwzięcia.  

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny planowanych do zastosowania 
rozwiązań związanych z realizacją i eksploatacją ww. Inwestycji w aspekcie oddziaływania 
Inwestycji na środowisko, a 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. 

Podsumowując można uznać, że przyczyną ewentualnych konfliktów może być 
naruszenie interesów osób trzecich, które podlegają ochronie prawnej, realizowanie 
inwestycji z naruszeniem prawa np. prawa miejscowego wynikającego z planowania 
przestrzennego, brak należytej informacji o przedsięwzięciu, co może rodzić domysły i 
wzbudzać zaniepokojenie.  

Realizacja i funkcjonowanie planowanej Inwestycji nie naruszy interesów osób 
trzecich tak pod względem formalno-prawnym, jak również pod względem wpływu na 
środowisko. Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania 
terenów sąsiednich oraz nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z infrastruktury w 
rejonie inwestycji. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie terenu nie użytkowanego i z dala od 
terenów zabudowy mieszkaniowej, dlatego też nie przewiduje się możliwości wystąpienia 
konfliktów społecznych w związku z realizacja i funkcjonowaniem danego przedsięwzięcia. 

 
 

16. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
Etap realizacji i eksploatacji  
 

Etap realizacji. 
Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych wymagany jest stały nadzór według 

obowiązujących przepisów branżowych. Z przeprowadzonej analizy oddziaływań na 
poszczególne elementy środowiska wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 
oddziaływało na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 
a także integralność i spójność korytarzy ekologicznych.  
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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 z późn. zm.) 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 25 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 
nr 0 poz. 819).  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. 

Teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w przyłącza sieci kanalizacji 
sanitarnej, oraz podpisze stosowane umowy/uzgodnienia z poszczególnymi gestorami 
sieci.  

Monitoring wielkości emisji prowadzony może być na podstawie zużycia materiałów 
i paliw oraz czasu pracy poszczególnych urządzeń.  

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, na podstawie art. 286 
ustawy Prawo ochrony środowiska, ewidencję zanieczyszczeń wprowadzanych do 
powietrza z urządzeń i emitorów eksploatowanych instalacji. Zasady prowadzenia 
ewidencji określone są w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 27 lutego 2014r. w 
sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014r. poz. 274). 

Funkcjonowanie zakładu nie wpłynie na integralność i ciągłość najbliższych 
korytarzy ekologicznych. 

Teren zakładu wyposażony będzie w niezbędne ilości sprzętu gaśniczego i sprzęt 
do udzielania pierwszej pomocy.  

Działalność inwestora nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na 
środowisko co wynika z przepracowanych analiz emisji hałasu i zanieczyszczeń do 
powietrza. 

 
Etap likwidacji. 
Ewentualna faza likwidacji inwestycji wiązać się będzie z rozbiórką obiektów 

kubaturowych, infrastruktury technicznej oraz powierzchni utwardzonych. W związku z 
poniesionymi dużymi 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.  
 
 
17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując raport 
 
 W trakcie prac nad Raportem nie stwierdzono zasadniczych trudności wynikających 
z braków informacji, niedostatków techniki lub braków w ogólnie dostępnej wiedzy. Rodzaj 
planowanej przez wnioskodawcę działalności jest dobrze rozpoznanym tematem i nie 
wiąże się z użyciem szczególnych i niespotykanych rozwiązań. Zarówno charakterystyka 
działalności jak i rodzaje i typy urządzeń są dobrze poznane i stosowane od wielu lat.  
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Analizując przedmiotową Inwestycję, można stwierdzić, że zarówno przebieg prac 
budowlanych i montażowych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego 
wzrostu wpływu emisji zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Z tego też 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. 

Należy także pamiętać, że w zależności od pozycji literaturowej spotykane są różne 
wskaźniki emisji jednostkowej, a także różne metodyki obliczeniowe. W niniejszym 
raporcie wybrano najniekorzystniejsze wskaźniki emisyjne, a obliczenia wykonano 
metodami obliczeniowymi dającymi wyniki najwyższe w zakresie poziomu emisji. 
Powoduje to “zachowanie pewnej rezerwy dla środowiska” w bezpośrednim sąsiedztwie 
omawianych źródeł emisji substancji zanieczyszczających. 

 
 

18. Przedstawienie omówionych zagadnień w formie graficznej 
 
Opisane w niniejszym raporcie zagadnienia zostały przedstawione w formie 

graficznej w formie załączników do opracowania. Zamieszczono między innymi:  
 mapa zagospodarowania terenu inwestycji,  
 mapy izolinii stężeń zanieczyszczeń obrazujące wpływ inwestycji na powietrze 

atmosferyczne,  
 mapy izofon poziomu dźwięku, opisujące wpływ emisji hałasu z terenu inwestycji na 

otoczenie.  
 
 

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w 
raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu 

 
Raport oddziaływania na środowisko dotyczy planowanego przedsięwzięcia  

polegającego na budowie Zakładu Przetwórstwa Drobiu na działce nr ewid. 225/55 przy ul. 
H. Dobrzańskiego w Lublinie i został wykonany na zlecenie inwestora: 
TBV Sp. z .o. Sp. k. 
ul. Pana Balcera 6B/U8 
20-631 Lublin  

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej Inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat, w tym zmiany 
klimatu, krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  
Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 

- Zlecenie i informacje otrzymane od Inwestora, 
- Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 września 2019 roku, znak: OŚ-

OD-I.6220.83.2019 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, 

- 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. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1396 z późn. zm.) 

W ramach planowanej Inwestycji planuje się budowę Stacji Paliw Płynnych.  
W związku § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 
1839):  „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie 
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rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie 
decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1–1b 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, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. Inwestycję należy zakwalifikować zgodnie z 
Rozporządzeniem 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) do § 3 ust. 2 pkt. 2 („polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie 
osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;). Klasyfikację tę 
należy rozpatrywać w powiązaniu 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 
spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”); 

 § 3 ust. 1 pkt 36 („instalacje do podziemnego magazynowania 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 spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych 
kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 
pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na 
potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej 
pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności 
nie większej niż 3 m3”); 

 § 3 ust. 1 pkt 56a („garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w 
tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o 
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  0,2 ha na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

Z powyższego wynika, że 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).  

W związku z powyższym dla przedmiotowej Inwestycji został zapoczątkowany 
przez organ administracji publicznej proces tzw. screeningu, w wyniku, którego 
stwierdzono (po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  oraz Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Lublinie) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia – Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 
września 2019 roku, znak: OŚ-OD-I.6220.83.2019 w sprawie obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zał.. 

„Raport oddziaływania na środowisko dla…” opracowano zgodnie z art. 66 Ustawy 
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. 2018 nr 0 poz. 2081 z późn. zm.) 

Teren planowanej Inwestycji obejmie swoim zasięgiem fragmenty działek 
ewidencyjnych nr 56/1 oraz 56/2. Powierzchnia objęta inwestycją to 6 637 m2 (0,6637 ha). 
Obecnie większość terenu jest niezagospodarowana, a na jej części funkcjonuje parking 
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utwardzony kostką brukową. Pozostałą cześć stanowią grunty sklasyfikowane jako rolne, 
obecnie nieużytkowane porośnięte roślinnością trawiasta. 

Bezpośrednie otoczenie obszaru planowanej inwestycji stanowią:  
 od strony północnej –  budynek handlowy oraz nieużytki; 
 od strony południowej– teren składowy (ogrodzony);, 
 od strony zachodniej – tereny kolejowe .  
 od strony wschodniej - ul. Krężnicka, a za nią nieużytki,  

Teren Inwestycji posiada bardzo dogodną lokalizację w stosunku do komunikacji 
zewnętrznej. Obsługę komunikacyjną dla projektowanego przedsięwzięcia zapewniać 
będzie projektowany wjazd z ul. Krężnickiej.  

Dla terenu planowanej inwestycji nie sporządzono miejscowego planu 
zagospodarowani przestrzennego. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie 
wystąpią ograniczenia korzystania z terenów położonych w sąsiedztwie planowanego 
przedsięwzięcia. 

W ramach Inwestycji planuje się realizację następujących elementów: 
 pawilon stacyjny ze sklepem w formacie „80” stop Cafe z sanitariatem dla klientów 

w tym niepełnosprawnych i pomieszczeniem do karmienia i przewijania niemowląt.  
 Pz 192 m2, sala sprzedaży 90 m2 
 wiata dwusłupowa ze stanowiskami do tankowania : LPG dwuwężowy, MPD 

czterowężowy MPD czterowężowy z opcją TIR 40/70, stanowisko zlewowe na 
wysepce. 

 dwa podziemne zbiorniki paliw 60 m3 dla paliw ON- 40 m3, ON Verva- 20 m3, 
 Pb 95- 40m3, Pb 98-Verva - 20 m3. 
 zbiornik na gaz płynny propan- butan 10 m3, podziemny 
 instalacja LPG  
 instalacja paliw i stanowiska zlewowego 
 kontener na butle z gazem propan - butan 
 stanowisko kompresora i odkurzacza 
 budowę tacy szczelnej pod wiatą i przy stanowisku spustowym paliw 
 budowę układu dróg, parkingów i placów manewrowych. 22 stanowisk dla 

samochodów osobowych w tym jedno dla kierowców niepełnosprawnych  
 przebudowę zjazdu publicznego z ul. Krężnickiej  
 podświetlany pylon cenowy 
 podświetlane znaki kierunkowe i informacyjne 
 osłonę śmietnikową dostosowaną do selektywnej zbiórki odpadów 
 kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z dachów 
 kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z powierzchni utwardzonych poprzez 
 odszlamiacz i separator 
 ziemny zbiornik wód deszczowych do odparowania 
 kanalizację sanitarną i przyłącze do sieci miejskiej 
 przyłącze wodociągu ( wodomierz w pawilonie) 
 instalację oświetlenia terenu i zasilanie znaków informacyjnych 
 instalację zasilania i sterowania dystrybutorów 
 instalację sygnalizacyjną technologiczną 
 instalację uziemiającą 
 zewnętrzną instalację zasilania w energię el. od złącza do pawilonu 
 przyłącze telefoniczne – projekt w zakresie operatora 
 przyłącze gazu – projekt w zakresie operatora 
 przyłącze energii el. projekt w zakresie operatora 
 ponadto na terenie inwestycji rezerwuje się miejsce na budowę samochodowej 

myjni samoobsługowej 
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Bilans terenu Inwestycji: 
Bilans terenu łącznie dla obydwu działek:  
Dz. nr: 56/1 ( pawilon handlowy) – 7 513 m2; 
Dz. nr: 56/2 ( obecnie nie zabudowana) – 11 583 m2; 
Razem: 19 096 m2  

Część działek 56/1 i 56/2 przeznaczona na budowę stacji paliw i przebudowę istniejącego 
parkingu 6 637 m2, w tym: 

 powierzchnia zabudowana   -    218,5 m2 
 powierzchnia utwardzona    -  2897,5 m2  
 powierzchnia zieleni    -  1314,0 m2 
 powierzchnia terenu zb. wód deszczowych -  1203,0 m2 
  powierzchnia rezerwy terenu na myjnię  -  1004,0 m2 

Część działki 56/1 pozostająca bez zmian (pawilon handlowy i parking): 5 472 m2, w tym: 
 pow. Zabudowana     -  1698 m2 
 pow. utwardzona (chodniki parkingi)  -  3031 m2 
 trawniki      -    743 m2 

Część działki nr: 56/2 pozostawiana bez zainwestowania:  6 987 m2 
 

Bilans miejsc parkingowych:  
Stan istniejący obecnie  - 131 miejsc parkingowych 
Stan po wybudowaniu stacji - 121 miejsc parkingowych 
w tym związanych: 
z pawilonem handlowym -  99 miejsc parkingowych 
ze stacją paliw  -  22 miejsc parkingowych 
Projektowana stacja będzie pracowała w systemie pełnej hermetyzacji. Oznacza to, 

że zarówno podczas przyjmowania produktów do zbiorników magazynowych, jak podczas 
ich wydawania do zbiorników pojazdów samochodowych, nastąpi równoczesne zwracanie 
par paliw do miejsc skąd nastąpił pobór paliwa tzw. „wahało gazowe". Dla oleju 
napędowego nie przewiduje się powrotu par z dystrybutorów (mały VRS), ze względu na 
małe ilości oparów, jakie powstają przy obrocie tym produktem. 

Teren wokół stanowiska przyjmowania paliw z autocystern i dystrybucji produktów 
będzie utwardzony powierzchnią betonową o podwyższonej szczelności. Rejon dystrybucji 
paliw i stanowiska spustowego będzie wyprofilowany z odprowadzeniem wód opadowych 
do separatora olejów i benzyn. Pozostałe powierzchnie utwardzone zostaną wykonane z 
kostki brukowej.  
Przewidywane obroty paliw:  

 Benzyna            1200 m3/ rok; 
 Olej napędowy                    1500 m3/rok; 
 LPG                                           150 m3/rok; 

 Razem                                                          2850 m3/ rok  
 

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 podziemnych zbiorników. 
Cysterna powinna być wyposażona w system hermetyzacji rozładunku, tzw. wahadło 
gazowe. W tym celu stanowisko zlewowe oprócz króćców do zlewu paliwa posiadać 
będzie specjalną armaturę przyłączeniową umożliwiającą złączenie odpowiednich 
przestrzeni gazowych cysterny i zbiornika. Podczas operacji spustu opary ze zbiornika 
magazynowego zwracane są do komory autocysterny. 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 
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wydmuch oparów do atmosfery. Gaz płynny propan–butan będzie dostarczany do 
zbiorników autocysterną.  

Częstotliwość uzupełniania stanu paliw w zbiornikach będzie kształtowana 
poziomem sprzedaży 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 wyposażone będą w zawory oddechowe z 
bezpiecznikiem ogniowym. Cysterna przed rozładunkiem zostanie uziemiona przez 
połączenie z instalacją uziemiającą znajdującą się w studzience zlewowej.  

 
Przechowywanie paliw. 

Do magazynowania oraz wydawania paliw, stacja zostanie wyposażona w n/w 
urządzenia:  

 dwa, dwukomorowe zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności 60 m3 każdy i podziale 
komór 40 m3 i 20 m3, z osprzętem i sygnalizacją stanów awaryjnych, systemem 
kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej, 

 studzienkę centralnego zlewu paliw,  
 dwa dwuproduktowe, dystrybutory paliw płynnych (dwuwężowy i czterowężowy), w 

tym jeden z opcją szybkiego tankowania; 
 dystrybutor paliw LPG; 
 podziemny zbiornik LPG o pojemności 10 m3; 
 rurociągi technologiczne, przewody i armatura,  
 zadaszenia o konstrukcji stalowej w formie wiaty nad stanowiskiem dystrybucji paliw 

płynnych, 
Planowany do zastosowania zbiornik magazynowy produktów naftowych 

wyposażony jest w 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.  

Każda komora zbiornika wyposażona jest w następujący osprzęt: 
 rurę zlewową z zaworem przeciwprzepełnieniowym i zamknięciem hydraulicznym,  
 rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika,  
 rurę odwadniającą, umożliwiającą odpompowanie wody z dna zbiornika, 
 rurę pomiarową, umożliwiającą pomiar paliwa w zbiorniku za pomocą łaty 

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

Zbiornik przystosowany do przechowywania produktów naftowych I i II klasy 
niebezpieczeństwa pożarowego są zabezpieczone antykorozyjnie już 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 niż 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 
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poddawane są kontroli szczelności: do 20 lat eksploatacji – co 10 lat, powyżej 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 oddechowy zbiornika 
zainstalowany jest zawór przepełnieniowy (pływak z kulą). Instalacja oddechowa będzie 
zabezpieczona przed przedostaniem się do niej wody deszczowej i ciał obcych oraz 
wyposażona w bezpiecznik przeciwogniowy.  

Przechowywanie gazu odbywać się będzie podziemnym zbiorniku o pojemności 10 
m3. Zachowane będą strefy i odległości przewidziane zachowaniem bezpieczeństwa przed 
zagrożeniem pożarowym i wybuchowym.  

Zbiorniki na paliwa płynne oraz gaz zabezpieczone będą przy pomocy ochrony 
katodowej przed korozją elektrolityczną wywołaną różnica potencjałów elektrycznych.  

 
Wydawanie paliw 

Wydawanie paliw na stacji z pełną hermetyzacją, dokonywane będzie za 
pośrednictwem 2 dystrybutorów w tym jednego o podwyższonej wydajności (ON dla TIR), 
posiadających instalację VRS oraz jednego dystrybutora LPG. Dystrybutory benzyn 
posiadać będą oprócz króćca do poboru paliwa również króciec do odprowadzania 
oparów. Funkcjonalnie dystrybutory są tak skonstruowane, że wydawanie paliwa 
powoduje automatyczne zasysanie oparów z rury wlewu paliwa do zbiornika pojazdu 
samochodowego (po uruchomieniu dystrybutora następuje automatycznie załączenie 
pompy próżniowej odsysania par benzyn). Pary benzyn poprzez specjalny wąż, pompę 
próżniową 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 węży  
 zespołu liczydła elektronicznego i okablowania 

Zawory wypływowe (pistolety) są wyposażone w automatyczną dźwignię spustową, 
umożliwiają ręczne otwieranie i zamykanie zaworu odcinającego przepływ paliwa. 
Wyposażone 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.  

 
 W fazie realizacji inwestycji na terenie zaplecza technicznego powstawać będą 

ścieki socjalno-bytowe. Przewiduje się, że prace inwestycyjne wykonywane będą przez 
specjalistyczną firmę zewnętrzną. Pracownicy korzystać będą z przenośnego sanitariatu 
chemicznego. Ilość powstających ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak 
szczegółowych informacji odnośnie ilości zatrudnionych osób. Nie przewiduje się jednak 
długotrwałego okresu realizacji prac inwestycyjnych, tak więc nie przewiduje się 
powstawania znaczących ilości ścieków. Dodać należy, że ścieki te będą okresowo (w 
miarę potrzeb) odbierane przez firmę serwisową świadczącą usługi w tym zakresie.  

Sieć wodociągowa 
Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z sieci 

wodociągowej. Woda w niezbędnej ilości zostanie pobrana z planowanego do wykonania 
przyłącza wodociągowego. Wszystkie prace związane z włączeniem obiektu do  sieci 
wodociągowej zostaną przeprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.  
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Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 
 do celów socjalno – bytowych – ok. 1,5m3/dobę 
 do celów p.poż. – 10 l/s 

Kanalizacja sanitarna  
Ilość ścieków socjalno - bytowych przyjęto równą ilości pobieranej wody tj. ok 1,5  

m3/dobę. Ścieki te trafiać będą do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą planowanego do 
wykonania przyłącza.  

  
Odprowadzanie wód deszczowych 
Obszary narażone na ewentualne rozlanie produktów ropopochodnych pokryte 

będą szczelną nawierzchnią, odpowiednio wyprofilowaną w celu zapewnienia spływu wód 
opadowych w kierunku zbiorczych studzienek odpływowych. 

Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie projektowany zbiornik otwarty na wody 
projektowany w zachodniej części parceli. Wody opadowe z obszarów narażonych na 
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi (stanowisko rozładunku i załadunku 
autocysterny, teren wokół dystrybutorów,) przed ich wprowadzeniem do zbiornika 
oczyszczane będą w zespole separacyjno – ropopochodnym.  

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 różnice gęstości 
węglowodorów i wody w trakcie przepływu grawitacyjnego przez urządzenie. Separator 
zatrzymuje również 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, możliwe do separacji. Cząsteczki 
oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę substancji 
ropopochodnych o powiększającej się grubości, którą należy regularnie usuwać. 
Separatory koalescencyjne redukują ilość ropopochodnych do 5 mg/l na wylocie. 

Planuje się lokalizację separatora w zachodniej części działki przed projektowany 
zbiornikiem na wody opadowe do odparowania. 

W obrębie terenu Inwestycji będą powstawały ścieki opadowe narażone na 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz ścieki „czyste” w obrębie 
powierzchni dachowych i zieleńców.  

Poniżej przedstawiono obliczenia ilości powstających ścieków deszczowych dla 
deszczu nominalnego 15l/s oraz natężenie opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia raz 
na 5 lat, o natężeniu 131 dm³/s*ha. 

 
Obliczenia  ilości odprowadzanych wód deszczowych  przy natężeniu deszczu nawalnego  131l/s 

Powierzchnia 
Współczynnik 

redukcji 

Powierzchnia F zred 

Natężenie deszczu Ilość wód l/s [ha] [ha] 

Pow. zabudowy 0,8 0,02185 0,0175 131 2,29 

Parkingi, jezdnie 0,7 0,28975 0,2028 131 26,57 

Tereny zielone 0,1 0,1314 0,0131 131 1,72 

Zbiornik wód opadowych 1 0,1203 0,1203 131 15,76 

Rezerwa pod myjnie 0,7 0,1004 0,0703 131 9,21 

        suma  55,5 

 

Ilość wody dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut: 

131 x 15 x 60 x 0,424 = 49,98 m3 wody. 
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W celu zapewnienia wystarczającej pojemności zbiornika projektant zaprojektował 
szczelny zbiornik wód deszczowych do odparowania o pojemności czynnej  167,2 m3. 
Zbiornik może przyjąć trzykrotną objętość deszczu nawalnego. 

Przyjęte rozwiązania dotyczące gospodarki wodno – ściekowej z zastosowaniem 
urządzenia podczyszczającego (separator) na etapie eksploatacji Inwestycji zagwarantują 
uzyskanie z przedmiotowego terenu ścieków opadowych spełniających wymagania norm 
określonych dla wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi jak również 
odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki  i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

 
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy oraz 
właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

Pod względem fizjograficznym wg J. Kondrackiego badany teren znajduje się w 
obrębie Wyżyny Lubelskiej, mezoregionu Płaskowyż Nałęczowski.  

Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacji gruntów zgodnej z PN-86/B-02480 
stwierdzono, że na badanym terenie występują: grunty rodzime średnio spoiste 
wykształcone w postaci pyłów i pyłów z laminacjami pyłów piaszczystych oraz grunty 
rodzime sypkie wykształcone w postaci piasków pylastych i piasków drobnych z 
laminacjami piasków pylastych. Cechę wiodącą tz. stopień plastyczności ustalono w 
oparciu o badania makroskopowe. Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych 
ustalone zostały metodą A w oparciu o wyniki badań makroskopowych oraz wyniki 
archiwalnych badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach pobranych z gruntów, 
genetycznie, identycznych Grunty rodzime zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych, 
której charakterystykę podano niżej. 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono występowanie wody gruntowej do 
maksymalnej głębokości 4,0 m ppt. Spąg (przelot 3,8 – 4,0 m ppt) przewiercanych gruntów 
wykazywał podwyższoną wilgotność co może sugerować obecność swobodnego, słabo 
wydajnego poziomu wody gruntowej na głębokości 4,5 – 5,0 m ppt. 

Najbliższe ujęcie wód zaopatrzenia zbiorowego znajduje się w odległości ok. 2,2 km 
w kierunku północnym i jest to ujęcie Wrotków. Ujęcie to ma wyznaczona strefę ochrony 
bezpośredniej. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem tej strefy. 

Teren Inwestycji znajduje się na terenie, który zgodnie z mapami zagrożenia 
powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju (http://www.isok.gov.pl/).  
znajduje się poza obszarem jakiegokolwiek zagrożenia. 

GZWP 
Teren Inwestycji położony jest w obrębie Obszaru Najwyższej Ochrony Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 – Niecka lubelska (Lublin). Zbiornik ten ma charakter 
porowo-szczelinowy.  

JCWPd 
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem 
europejskim PLGW200089 leżącym w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym 
Środkowej Wisły o nazwie Jednolita Część Wód Podziemnych JCWPd Nr 89. Zbiornik jest 
monitorowany. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – dobry, 
stan chemiczny – dobry.  
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Najbliższe cieki powierzchniowe to rzeka Bystrzyca – przepływająca w odległości 
0,6 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji.  

Wody powierzchniowe w rejonie inwestycji należą do regionu wodnego Środkowej 
Wisły i stanowią scaloną część wód powierzchniowych SW0526. Jest to Jednolita Część 
Wód Powierzchniowych o nazwie „Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia” 
PLRW20001524699 

Klimat 
Lublin leży 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 
(poniżej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
styczeń 30 mm). We wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza 
są masy polarno – morskie. Powoduje to dużą zmienność pogody z dnia na dzień.  

Formy ochrony przyrody 
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 

podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) oraz korytarze ekologiczne.  

Najbliższe obszary objęte siecią Natura 2000 to: 
 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 060021 – granica 

obszaru przebiega. 11,5 km w kierunku północno - wschodnim od terenu 
Inwestycji, 

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 
060096 – granica obszaru przebiega w odległości ok. 12,6 km w kierunku 
północno-wschodnim od terenu Inwestycji.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości wykluczającej występowanie 
oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w granicach Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu przy jego zachodniej granicy. 

Pozostałe formy ochrony przyrody w rejonie Inwestycji:  
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, którego granica 

przebiega w odległości ok. 12,2 km w kierunku północnym od terenu 
Inwestycji, 

 Rezerwat leśny Stasin - znajdujący się w odległości 2,4 km w kierunku 
północnym od terenu Inwestycji, 

 Rezerwat Wierzchowiska znajdujący się w odległości 13,5 km w kierunku 
wschodnim, 

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 
Teren ten został objęty formą ochrony przyrody ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniona funkcją 
korytarzy ekologicznych. Są to tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin 
naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 gatunków. Obszar ten 
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą oraz występowaniem dobrze zachowanych 
kompleksów leśnych. Czerniejowski OCK tworzy zwarty obszar ochronny o dużym 
znaczeniu w systemie ochrony województwa. Jest on intensywnie wykorzystywany przez 
mieszkańców Lublina w celach wypoczynkowo – rekreacyjnych. Na obszarze tym 
występują gatunki flory, które podlegają częściowej ochronie prawnej, należy do nich 
wilżyna ciernista (Ononis spinosa). 

Korytarze ekologiczne 
Najbliższy korytarz ekologiczny Północna Lubelszczyzna (KPdC-3B) przebiega w 

znacznej odległości w kierunku północnym od terenu przedmiotowej Inwestycji i jest 
zlokalizowany poza obszarem znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 
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Zabytki 
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. 

 
Gospodarka odpadami 

Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawę z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), 
projekt zagospodarowania terenu oraz informacje otrzymane od Projektanta.  

Pod pojęciem odpadów, w myśl ustawy (Art. 3 pkt 6) rozumie się każdą 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 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób 
zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest dążenie do zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilość odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Podstawowym sposobem ograniczana ilości powstających odpadów jest 
prawidłowa gospodarka materiałowa oraz magazynowa. Do sposobów ograniczania ilości 
powstających odpadów należą planowane szkolenia pracowników w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami, a także 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. 

Gospodarkę odpadami należy podzielić na dwa etapy: gospodarka odpadami w 
fazie realizacji Inwestycji i gospodarka odpadami w fazie eksploatacji. 

 
Etap realizacji.  
Przewiduje się, iż 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 należy: 

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

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

oraz środowiska, 
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 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.poż. 
Emisja odpadów na etapie realizacji będzie miała charakter czasowy i ograniczy się 

do placu budowy (najbliższego otoczenia), zaś sposób zagospodarowania odpadów 
będzie zgodny z przepisami ustawy o odpadach.  

Niekorzystne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo – 
wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji 
ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy 
używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych 
urządzeń. Należy zapewnić odpowiednią organizację placu budowy. Miejsca składowania 
materiałów i odpadów mogących powodować zanieczyszczenie gleby i wód należy 
lokalizować na nawierzchniach utwardzonych lub w kontenerach. Wykonawca robót 
budowlanych powinien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń 
ropopochodnych.  

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):  

 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 
Ilość 
Mg/rok 

8. 15 01 03 Opakowania z drewna 1,0 

9. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,35 

10. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10,0 

11. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,1 

12. 17 04 05 Żelazo i stal 1,5 

13. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 3 000,0 

14. 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,0 
W wyniku prac ziemnych powstaną mas ziemne, które częściowo wykorzystane 

zostaną o kształtowania powierzchni zielonych, a nadmiar w ilości ok. 2000 m3 (ok. 3 000 
ton), zostanie wywiezione z terenu przedsięwzięcia. 

Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony poza teren inwestycji i 
zagospodarowana 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. 2016 poz. 93). 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. Można je przekazać osobom fizycznym bądź 
firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Odpady te mogą również  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, ponieważ nie są 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi. Dopuszczalna maksymalna ilość 
odpadów do przyjęcia powinna być zgodna z możliwościami ich zagospodarowania. 
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Odpady 15 01 06 będą zbierane w pojemniku ustawionym na zewnątrz i 
zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi, a po zebraniu określonej ilości 
przewożone do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie w zakresie 
gospodarki odpadami.  

Odpady jakie mogą powstać na terenie inwestycji z podgrupy 17 01 01 będą 
czasowo magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego 
(kontenery dostarczone przez odbiorcę odpadów). Nie przewiduje się żadnych 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 – będą gromadzone selektywnie w 
pojemnikach w obrębie zaplecza technicznego a następnie przekazane po zebraniu 
określonej ilości do miejsc ich odzysku. W przypadku tworzyw sztucznych może być to 
odzysk materiałowy, surowcowy oraz odzysk energetyczny.  

Odpady o kodach 17 04 05 żelazo i stal – będą gromadzony  w kontenerach, w 
obrębie zaplecza technicznego, a następnie przewożony po zebraniu określonej ilości 
przez firmy posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności (w 
tym transportu) w zakresie gospodarki odpadami .  

Niesegregowane odpady komunalne zbierane będą w zamykanym kontenerze 
ustawionym w obrębie zaplecza budowy a po zebraniu określonej ilości przewożone 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 możliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zostaną unieszkodliwione. 

 
Etap eksploatacji. 
Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane będą 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 
wytwo
rzona/

rok 

Sposób i miejsce wstępnego 
magazynowania 

Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 

13 05 08* 

Mieszanina odpadów z 
piaskowników i z 

odwadniania olejów w 
separatorach. 

0,5 

Odpad ten nie będzie 
magazynowany na terenie 
inwestycji. Specjalistyczna firma 
serwisująca separatory będzie 
odbierała powstały odpad po 
wykonaniu usługi czyszczenia 
separatorów. Usługodawca 
powinien posiadać stosowne 
pozwolenia w tym zakresie. 

Separator będzie serwisowany 
przez specjalistyczna firmę 
zewnętrzną, która będzie 
odbierać powstały odpad na 
podstawie umów oraz 
posiadanych uprawnień do 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
2,5 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 

ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 

0,2 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Ilość 
wytwo
rzona/

rok 

Sposób i miejsce wstępnego 
magazynowania 

Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 

niebezpiecznymi 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 

niebezpieczne 
elementy inne niż 

wymienione w 16 02 
09 do 16 02 12 

(świetlówki) 

0,005 

Odpady magazynowane 
selektywnie w odpowiednio 
oznaczonych pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej). 
Wiata będzie zabezpieczona 
przed dostępem osób trzecich i 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 02 14 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 13 

(zużyty sprzęt 
elektryczny) 

0,015 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 06 02* 
Baterie i akumulatory 
niklowo - kadmowe 

0,005 

Odpady magazynowane 
selektywnie w odpowiednio 
oznaczonych pojemnikach w 
magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej). 
Wiata będzie zabezpieczona 
przed dostępem osób trzecich i 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 
posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 06 04 
Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03) 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 06 05 
Inne baterie i 
akumulatory 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 07 08* 

Odpady zawierające 
ropę naftową lub jej 
produkty (odpady z 

czyszczenia 
zbiorników 

paliwowych) 

0,025 

Odpad ten nie będzie 
magazynowany na terenie 
inwestycji. Specjalistyczna firma 
serwisująca będzie odbierała 
powstały odpad po wykonaniu 
usługi. Usługodawca powinien 
posiadać stosowne pozwolenia 
w tym zakresie. 

Zbiorniki  będą serwisowane 
przez specjalistyczna firmę 
zewnętrzną, która będzie 
odbierać powstały odpad na 
podstawie umów oraz 
posiadanych uprawnień do 
gospodarowania tego typu 
odpadami. 

16 80 01 
Magnetyczne i 

optyczne nośniki 
informacji 

0,001 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

10,0 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Ilość 
wytwo
rzona/

rok 

Sposób i miejsce wstępnego 
magazynowania 

Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia 

ulic i placów 
0,4 

Odpady magazynowane 
selektywnie w pojemnikach w 

magazynie odpadów innych niż 
niebezpieczne (wydzielona 
część wiaty śmietnikowej 

Odpady odbierane na 
podstawie umowy przez firmę 

posiadającą stosowne 
zezwolenie w zakresie 

gospodarowania tego typu 
odpadami. 

*odpady niebezpieczne 
 
Obowiązek właściwej eksploatacji separatorów i zbiornika paliwowego spoczywa na 

właścicielu instalacji. Przewiduje się, że właściciel zleci (na podstawie podpisanej umowy) 
czyszczenie i odbiór odpadów z separatorów i zbiornika paliwowego (13 05 08* i 16 07 
08*) firmie posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami niebezpiecznymi.  

Na terenie Inwestycji będzie znajdowało się miejsce gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych (grupa 15 02 02*, 16 02 13*). Art. 21 ustawy o odpadach mówi o zakazie 
mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi niż 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 będą 
odbierane (na podstawie podpisanych 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. 2019 
poz. 521). Odnosi się ona do każdego 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 zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów. Zużyte 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 zużytych baterii i akumulatorów z innymi odpadami), a następnie przekazane 
odbiorcy uprawnionemu do gospodarowania tego typu odpadami. Celem selektywnej 
zbiórki baterii z podziałem na rodzaje jest ułatwienie ich późniejszego przetwarzania za 
pomocą technologii i instalacji służących przetwarzaniu i recyklingowi poszczególnych 
rodzajów zużytych baterii i akumulatorów.  

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone i czasowo 
przechowywane na terenie Inwestycji (kontener i pojemniki na odpady, zabezpieczone 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi), a następnie przewożone 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 możliwy 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 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819).  

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 
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takie zapewniają bezpieczną eksploatację Inwestycji nie powodującą zagrożenia 
zanieczyszczenia środowiska.  

 
Odpady powstające przy ewentualnym wystąpieniu 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 
 13 07 02* - benzyny 
 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 skażenia stosuje się technologię 
intensywnej bioremediacji, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek 
węgla i biomasa użyźniająca grunt. Istotne jest, że wykonywane prace nie wymagają 
wyłączenia z normalnego funkcjonowania oczyszczanych terenów. Odpad 
(zanieczyszczona ziemia) przeznaczony do odzysku deponowany jest na kwaterze 
wyposażonej 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 umożliwiają selektywne zczerpywanie wolnego oleju.  

 
Etap likwidacji. 
Rozbiórka nieczynnej Stacji Paliw polega na likwidacji następujących elementów: 

pawilonu stacji, zbiorników paliwowych, dystrybutorów elektrycznych, instalacji 
paliwowych, wiaty nad dystrybutorami, instalacji wodno - kanalizacyjnej i energetycznej, 
zadaszeń oraz innych urządzeń usługowych i pomieszczeń pomocniczych. Przed 
przystąpieniem do rozbiórki należy wyłączyć z użytkowania 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. 

 
Emisja hałasu 
Z przeprowadzonej analizy akustycznej, opracowanej na podstawie przyjętych 

założeń i wykonanych obliczeń wynika, że funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą 
nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów 
podlegających ochronie akustycznej w porze dnia i w porze nocy.  

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
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hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112) dotrzymane będą poziomy hałasu w 
wysokości 50 dB dla pora dnia i 40 dB dla pory nocy.  

 
Emisja zanieczyszczeń  

 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie stacji paliw wykazały, że 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, 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). 
 
Warianty przedsięwzięcia 

Analiza poprzedniego rozdziału opisującego planowaną Inwestycję w wariancie 
preferowanym przez Inwestora pozwala stwierdzić, że nie będzie ona stanowić źródła 
znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, a w szczególności na 
ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze, powierzchnię 
ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i 
krajobraz kulturowy, objęty istniejącą dokumentacją oraz wzajemne oddziaływanie z  
wymienionymi elementami. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania instalacji na środowisko jako całości  
składała się z następujących etapów: 

 wstępnej identyfikacji i oceny wszystkich rzeczywistych i potencjalnych 
oddziaływań, łącznie z ustaleniem na które komponenty środowiska oraz elementy 
przyrody ożywionej mają one wpływ i w jakiej skali, 

 wyboru znaczących oddziaływań, w celu zawężenia pola do przeprowadzenia 
analiz i wyliczeń matematycznych,  

 pogłębienia oceny skutków poszczególnych oddziaływań, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na więcej 
niż jeden komponent środowiska, 

 ustalenie, czy oddziaływania nieobojętne i nieakceptowalne można w drodze zmian 
organizacyjnych, technologicznych, czy materiałowosurowcowych wyeliminować 
lub istotnie ograniczyć 

 ustalenie, czy działania zapobiegawcze lub ograniczające w odniesieniu do danego 
oddziaływania nie powodują wzrostu lub pojawienia się innych 
oddziaływań/uciążliwości, a jeżeli tak to jaka jest ich skala i zasięg skutków 
środowiskowych,  

 ustalenie optymalnego zestawienia listy i parametrów dopuszczanych oddziaływań 
w taki sposób, aby suma ich skutków środowiskowych była jak najniższa. 

Zaproponowany przez inwestora warianty należy rozpatrywać jako jedyny po kątem 
technologicznym, ze względu na specyfikę i prostotę planowanej instalacji 
przedsięwzięcia. Planowana technologia jest dobrze poznana i powszechnie stosowana 
na świecie od lat.  Sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowią głównie tereny 
nieużytkowane.   

Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, w 
proponowanym wariancie inwestycyjnym 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 
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sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 
87). 

Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, że 
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą w proponowanym wariancie nie będzie 
stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów 
podlegających ochronie akustycznej. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa poparta odpowiednimi 
zezwoleniami (uzgodnieniami) i urządzeniami zapewniającymi odpowiednią jakość 
ścieków i wód daje gwarancje, że nie wystąpi zagrożenia dla jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz wyznaczonych dla nich celów środowiskowych. 

Przyjmując wariant alternatywny w postaci zmiany układu komunikacyjnym różnice 
w emisji będą niewielkie. Przyjęte rozwiązanie maksymalnie skraca trasy przejazdu i w 
sposób optymalny uwzględnia powiązanie z obiektem handlowym zlokalizowanym w 
sąsiedztwie. 

Przyjęty wariant gwarantuje dotrzymanie norm emisji w granicach terenu objętego 
opracowaniem. 

 
Wystąpienie poważnej awarii 

Poważna awaria - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar 
lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie 
rodzajów w 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. 2018 poz. 138), zakład nie będzie stanowić zakładu o 
zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W obrębie zakładu nie 
będą magazynowane substancje niebezpieczne w ilościach mogących być 
zakwalifikowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. W celu potwierdzenia tego stwierdzenia 
wykonano szczegółową analizę znajdujących się na terenie zakładu substancji 
niebezpiecznych mogących zostać zakwalifikowanych do w/w Rozporządzenia. 

Ze względu na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia w obrębie zakładu 
znajdować się będą produkty ropopochodne w postaci paliw płynnych oraz gaz LPG. 

 
Maksymalna ilość magazynowanych substancji: 

 Olej napędowy (1 zbiornik 60 m3 o napełnieniu 95 %) – 48 450 kg (48,45 tony); 
 Benzyna  (1 zbiornik 60 m3 o napełnieniu 95 %) – 44 175 kg (44,175 tony); 
 Gaz płynny (1 zbiornik 10 m3 o napełnieniu ok. 85 %) – 3 604 kg (3,604 tony); 

 
Olej napędowy i benzyna zostały zaliczone do tabeli nr 2 poz. 34 (produkty 

ropopochodne i paliw alternatywne …) dla których ustalono progi ilość magazynowanych 
substancji niebezpiecznych w danym momencie na 2 500 Mg dla zakładów o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz 25 000 Mg dla zakładów o 
dużym ryzyku. 

Gaz ziemny zakwalifikować należy do tabeli 2 poz. 18 (Łatwopalne gazy ciekłe 
kategorii 1 lub 2…) dla którego ustalono progi ilość magazynowanych substancji 
niebezpiecznych w danym momencie na 50 Mg dla zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej oraz 200 Mg dla zakładów o dużym ryzyku.+ 

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku 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. z 2016 poz. 138), w przypadku gdy 
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znajdujące się w zakładzie poszczególne substancje niebezpieczne nie występują w 
ilościach wyższych lub równych odpowiednim ilościom określonym w  tabeli 1 w kolumnie 
2 lub tabeli 2 kolumnie 2, do zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
stosuje się następującą zasadę sumowania: 

 
 

q1/QD1 + q2/QD2 + q3/QD3 + q4/QD4 + … qx/QDx 

 

Gdzie: 
qx – ilość substancji niebezpiecznej objęta zakresem tabeli 1 lub tabeli 2 
QDX  - odpowiednia ilość progowa określona w tabeli 1 w kolumnie 2 lub tabeli 2 w 

kolumnie 2  
W przypadku gdy suma działania równa jest lub większa od 1 zakład jest 

klasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  
 
Obliczenia dla Stacji Paliw przy ul Krężnickiej”: 
 

(48,45+44,175)/2500 +3,604 /50 = 0,03705 + 0,07208= 0,10913 < 1 
  

 Z powyższego wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie klasyfikowane 
jako zakład o zwiększonym ani dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

W celu wyeliminowania jakichkolwiek sytuacji awaryjnych na terenie Stacji 
pracować będzie jedynie dobrze przeszkolony personel zapoznany z zasadami BHP. 
Obiekty wyposażone będą w niezbędne ilości sprzętu gaśniczego, a same obiekt będzie 
wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem norm i przepisów. 
 
Trudności 
W trakcie prac nad Raportem nie stwierdzono zasadniczych trudności wynikających z 
braków informacji, niedostatków techniki lub braków w ogólnie dostępnej wiedzy. Rodzaj 
planowanej przez wnioskodawcę działalności jest dobrze rozpoznanym tematem i nie 
wiąże się z użyciem szczególnych i niespotykanych rozwiązań. Zarówno charakterystyka 
działalności jak i rodzaje i typy urządzeń są dobrze poznane i stosowane od wielu lat.  

Analizując przedmiotową Inwestycję, można stwierdzić, że zarówno przebieg prac 
budowlanych i montażowych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego 
wzrostu wpływu emisji zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Z tego też 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. 

Należy także pamiętać, że w zależności od pozycji literaturowej spotykane są różne 
wskaźniki emisji jednostkowej, a także różne metodyki obliczeniowe. W niniejszym 
raporcie wybrano najniekorzystniejsze wskaźniki emisyjne, a obliczenia wykonano 
metodami obliczeniowymi dającymi wyniki najwyższe w zakresie poziomu emisji. 
Powoduje to “zachowanie pewnej rezerwy dla środowiska” w bezpośrednim sąsiedztwie 
omawianych źródeł emisji substancji zanieczyszczających. 

 
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności biologicznej 

najbliższych obszarów chronionych. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość 
populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi te obszary. 
Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w 
funkcjonowaniu czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w 
ekosystemach występujących w sąsiedztwie terenu przedmiotowej Inwestycji.  
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Charakter planowanego przedsięwzięcia, jego funkcja i przeznaczenie  pozwala 
stwierdzić, że w trakcie jego realizacji i eksploatacji nie wystąpią zagrożenia o charakterze 
nadzwyczajnym dla środowiska.  

Przedmiotowa Inwestycja w żadnym z analizowanych wariantów nie wymaga 
adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Ponadto brak też jest potencjalnej 
możliwości aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w 
sposób negatywny na realizację i funkcjonowanie planowanej Inwestycji. Lokalizacja 
przedsięwzięcia została wytypowana tak aby ograniczyć jej narażenie na skutki klęsk 
żywiołowych (z daleka od terenów zalewowych czy osuwisk).  

 
Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na swój charakter i odległość 

od najbliższych obszarów chronionych, nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie 
negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci 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 różnorodności 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 żadnych 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. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
negatywnie na zachowanie spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na osiągnięcie celów 
środowiskowych dla JCWP i JCWPd. 

Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących przeznaczenia terenu. 

 
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 (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) jeżeli 
planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem 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, iż 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 zagrożeń, 
 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 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: 
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p 
Wymagania art. 143  

Prawo ochrony 
środowiska 

Technologia proponowana na terenie 
Inwestycji 

Stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń 

Stosowane substancje na terenie obiektu (i ich ilości) 
nie powodują zaliczenia inwestycji do zakładu o 
zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i 
ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138). 

Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Nie będzie wytwarzana energia elektryczna,  Energia 
elektryczne zużywana będzie na potrzeby zasilania 
infrastruktury stacji paliw, oświetlenia terenu oraz zasilania 
budynku stacyjnego. Wykorzystywane urządzenia i instalacje 
będą nowoczesne z możliwie niskim poborem energii 
elektrycznej. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia 
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 wiąże się z 
wykorzystaniem ponadnormatywnych ilości energii i wody. 

Stosowanie technologii 
bezodpadowych i małoodpadowych 
oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

             Wszystkie odpady powstające w ramach 
przedsięwzięcia będą zbierane w sposób selektywny i 
przekazywane podmiotom posiadającym właściwe 
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie 
odpady powinny być kierowane w pierwszej kolejności do 
odzysku, a w przypadku niemożliwości ich ponownego 
wykorzystania do unieszkodliwienia lub składowania. 

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

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.  

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

 
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. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej 
odległość od granicy państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

W trakcie prac nad Raportem nie stwierdzono zasadniczych trudności wynikających 
z braków informacji, niedostatków techniki lub braków w ogólnie dostępnej wiedzy. 
Jednakże nie jest możliwe całkowite uniknięcie pewnego marginesu błędu w analizach lub 
pominięcie w diagnozach niektórych czynników i zmiennych. O ile informacje o obecnym 



 

 124

stanie środowiska były weryfikowane podczas inwentaryzacji terenowych i w ramach 
prowadzenia analiz modelowych, o tyle percepcja natężenia poszczególnych oddziaływań 
przez okolicznych mieszkańców, szczególnie w zakresie emisji do powietrza i hałasu jest 
sprawą bardzo subiektywną i indywidualną. 
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20. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
1. Mapa zagospodarowania terenu. 
2. Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Warszawa 1998 r. 
3. Woś A.: Klimat Polski. PWN, 1999. 
4. Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 
5. Dobrzański G., Kiełczewski D. „Ochrona Środowiska Przyrodniczego”, Białystok 

1995 r. 
6. Kleczkowski A. „Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych”, Kraków 1994r. 
7. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opr. KZGW Warszawa 

2016 r.  
8. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017  
9. Rejestr zabytków nieruchomych woj. Lubelskiego, 
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21. Spis załączników  
1. Orientacja, skala 1: 10 000 
2. Mapa zagospodarowania terenu , skala 1: 500. 
3. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  
4. Mapa akustyczna – pora dnia 

4.1. Mapa akustyczna – pora nocy 
5. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.  

5.1. Wydruki obliczeń komputerowych.  
5.2. Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych. 
5.3. Izolinie percentyla 99,8 1-godzinnnych stężeń węglowodorów 

aromatycznych. 
5.4. Informacja WIOŚ o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza.  

6. Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 września 2019 roku, znak: OŚ-
OD-I.6220.83.2019 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko 

7. Wypis i wyrys ewidencji gruntów – wersja elektroniczna.   
8. Oświadczenie 


