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  W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Lublinie z dnia 20 stycznia, znak: WOOŚ.4221.60.2019.LS.2 w sprawie 
uzupełnienia  Raportu przedstawiamy odpowiedzi na poruszone w w/w piśmie 
zagadnienia: 
 

1. Proszę zmienić nazwę przedsięwzięcia na str. 4 i 104 raportu. 
Ad.1. 

 W Raporcie (…) na stronie nr 4 i 104 pojawiło się błędne zdanie o treści: 
„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:” 

Zdanie to powinno brzmieć: 
„Raport oddziaływania na środowisko dotyczy planowanego przedsięwzięcia  

polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Lublin przy ul. Krężnickiej 1A, na 
części działek nr: 56/1, 56/2 i został wykonany na zlecenie inwestora:” 

 
2. Proszę dokonać weryfikacji kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia. Pomiędzy 

raportem a wnioskiem Organu prowadzącego postępowanie występują 
rozbieżności. Należy mieć na względzie, że zgodnie z § 4 Rady Ministrów z dnia 
26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 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. 1-1 b 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. 

Ad.2. 

  W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko błędnie zaklasyfikowano 
przedmiotowe przedsięwzięcie do nowo opublikowanego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).  

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 zatem 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”); 
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 § 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, 

 

3. Należy zweryfikować informacje dotyczące aktualnego zagospodarowania terenu 
na którym planowane jest przedsięwzięcie. W raporcie zapisano, że 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. Zgodnie z przedłożonym planem zagospodarowania 
terenu, na terenie działki 56/1 znajduje się budynek. 

Ad.3. 

Wniosek i opracowanie dotyczy części działek nr: 56/1 i 56/2. o sumarycznej 
powierzchni 6 637m2. Oczywiście działki nr: 56/1 i 56/2 mają w całości znacznie większą 
powierzchnię jak to napisano w bilansie terenu. 

W piśmie przewodnim przy składaniu raportu wyraźnie napisano, że inwestycja i 
raport dotyczy części działek nr: 56/1 i 56/2.  

W punkcie 3.1.2. raportu (str. 15) przez nieuwagę pominięto słowo „na części 
działek” zostanie to sprostowane.  

W opisie inwestycji wyraźnie jest napisane, że na części działki nr: 56/1 nie objętej 
wnioskiem i inwestycją znajduje się istniejący budynek pawilonu handlowego 
oraz, że pozostająca poza inwestycją część działki nr: 56/2 jest nie zainwestowana. 

W trakcie postępowania związanego z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pismem z dnia 27.06.2019r Wydział 
Ochrony Środowiska UM w Lublinie poprosił o przedstawienie bilansu dla wnioskowanej 
części pod inwestycję – 6637 m2 i pozostającej poza inwestycją części działki nr: 56/1 ( 
zainwestowanej poprzez pawilon handlowy i parkingi). Bilans taki został zawarty w opisie 
rodzaju i skali przedsięwzięcia Raportu na stronie 16.  

W opisie do koncepcji inwestycji zawarto też bilans miejsc parkingowych dla stacji i 
pawilonu w celu wykazania, że nie umniejsza się ilości miejsc parkingowych nakazanych 
w Decyzji o warunkach zabudowy dla pawilonu handlowego- SKO 41/2637/LI 2016 . 

Stwierdzenie „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 trawiastą”, jest 
prawdziwe i dotyczy ono terenu planowanej inwestycji to jest części działek nr: 56/1 i 56/2. 
W obrębie terenu inwestycji nie znajduje się żaden budynek. W części poza zakresem 
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inwestycji (części działki 56/1) istnieje budynek handlowy ale nie jest on zlokalizowany na 
terenie przedsięwzięcia. 

 

4. Raport nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 6, 6a i 7 ustawy ooś. 
Zgodnie z orzecznictwem m.in. wyrok WSA w Olsztynie - II SA/OI 560/19, 
„ustawodawca zakłada konieczność analizy przez inwestora wariantów inwestycji 
i ich przedstawienia w taki sposób, by organ wydający decyzję środowiskową 
dysponował materiałem do dokonania własnej analizy, który z tych wariantów jest 
możliwy do realizacji z punktu widzenia zagrożeń dla środowiska". „Warianty 
realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden z najważniejszych instrumentów oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dlatego też inwestor jest 
obowiązany przedłożyć taki raport, w którym zostanie rzetelnie przedstawiona 
analiza wszystkich wariantów. Analizowane warianty powinny przy tym różnić się 
od siebie pod względem sposobu, w jaki przedsięwzięcie będzie oddziaływać na 
środowisko. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia warianty mogą być 
zróżnicowane m. in. pod względem jego lokalizacji, przyjętych rozwiązań 
technologicznych, skali przedsięwzięcia, czy mocy planowanych instalacji, 
urządzeń. NSA podkreślał, że zarówno ilość wymaganych do przedstawienia w 
raporcie wariantów realizacji przedsięwzięcia, jak i obowiązek zawarcia w 
raporcie należytego uzasadnienia wyboru rozpatrywanych wariantów oraz 
wyczerpującego określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko 
każdego z nich, nie zależy od woli i uznania, a także od oceny inwestora". 
 

Ad.4. 

Warianty do powietrza 
W obrębie terenu Inwestycji  występują ograniczenia spowodowane przebiegiem 

istniejących i przewidzianych do przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia - sieci te 
mają strefę ograniczonego użytkowania w odległości 15m ( na stronę) od istniejących i 3 
m od nowoprojektowanych tras. 

Ponadto zgodnie z wymogami § 101 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2014r. poz. 1853 z późniejszymi 
zmianami) odległość zbiorników i rurociągów technologicznych na stacjach paliw  płynnych 
od sieci gazu wysokiego ciśnienia nie może być mniejsza niż 20 m.  

Nad południowo zachodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia średniego 
napięcia wywołująca strefę ograniczonego użytkowania -rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), - 7,5 m od skrajnego przewodu 
linii.  

Wyżej wymienione ograniczenia dotyczą południowej i zachodniej granicy inwestycji 
i one determinują sposób zagospodarowania i rozmieszczenia poszczególnych instalacji w 
obrębie terenu inwestycji. 

Od strony północnej teren inwestycji ograniczony jest zainwestowanym terenem – 
parkingi i obiekt handlowy. Wjazd na teren inwestycji zdeterminowany jest przez istniejący 
zjazd z ulicy Krężnickiej usytuowanie, którego wynika z zachowania koniecznej odległości 
od skrzyżowania i zatoki autobusowej. Usytuowanie wjazdu i wewnętrzny układ 
komunikacyjny nie jest więc przypadkowy, a ich rozmieszczenie ściśle regulowane jest 
przez odrębne przepisy. Nie można więc w tym przypadku mówić o rozpatrywaniu innego 
wariantu.  
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W kontekście oddziaływania na środowisko bez znaczenia jest również ilość 
planowanych dystrybutorów i zbiorników paliw.  
 Inwestor założył najmniejszą, uzasadnioną ekonomicznie, instalację do sprzedaży 
paliw składającą się z dwu dystrybutorów ośmiowężowych umożliwiających wydawanie 
paliw do czterech samochodów jednocześnie. Zwiększenie ilości dystrybutorów nie 
spowoduje wzrostu sprzedaży paliw, a co za tym idzie zwiększonego ruchu 
samochodowego. Do obliczeń w zakresie zanieczyszczenia powietrza za wyjściowe 
przyjęto przewidywane obroty paliw. Wychodząc od tych danych wyznaczono czas emisji 
zanieczyszczeń powstających przy napełnianiu zbiorników paliw i czas funkcjonowania 
poszczególnych dystrybutorów. Zwiększenie ilości dystrybutorów spowoduje zwiększenie 
stężenia maksymalnego zanieczyszczeń uśrednione dla 1 godziny. Średnioroczna  emisja 
zanieczyszczeń niezależnie od ilości dystrybutorów przy zakładanych w Raporcie obrotach 
paliw pozostanie niezmieniona.  
 Poniżej przeanalizowano wariant proponowany przez wnioskodawcę, racjonalny 
wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  
  W Raporcie  podano analizie w zakresie emisji do powietrza rozwiązanie 
zakładające wykorzystanie do ogrzewania, kotła o mocy 25 kW opalanego gazem 
ziemnym. Poniżej przedstawiono analizę uwzględniającą wykorzystanie do ogrzewania 
oleju opałowego lekkiego oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska – ogrzewanie 
obiektu stacyjnego elektrycznie.  
  
Wariant I – proponowany przez wnioskodawcę.  
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  
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Źródło 
Emisja [kg/h]  

pył 
zawieszony 

dwutlene
k 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 

 
Kryterium opadu pyłu dla wariantu I: 

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] 
0,00036<24,26 – warunek jest spełniony 
b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg - warunek jest spełniony 
Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych dla wariantu I: 

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 0,0 
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 

 
 

Wariant II –  alternatywny wykorzystujący jako paliwo olej opałowy  
Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie spalania oleju opałowego 
lekkiego ustalono na podstawie „Wskaźników emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw 
kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW” KOBIZE, styczeń 2015r.: 
Wskaźniki dla oleju opałowego: 

 Tlenek siarki (SOx/SO2) – 20359,2 x s g/Mg 
 s- zawartość siarki całkowitej wyrażonej w % 
 Tlenek azotu (NOx/NO2) – 2395,2 g/Mg 
 Tlenek węgla (CO) – 682,632 g/Mg 
 Pył zawieszony – 407,184 g/Mg 
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 Benzo(a)piren – 0,311376 g/Mg 
 
Emisje wynikające ze spalania oleju opałowego.  
Zużycie i parametry oleju opałowego lekkiego: 
 wartość opałowa – 42600 kJ/kg = 10175 kcal/kg, 
 gęstość w temp. 15oC – 860 kg/m3, 
 zawartość siarki 0,1%, 
Maksymalne zużycie paliwa dla poszczególnych instalacji obliczono ze wzoru: 
    Q  
     Bmax = ---------       [kg/h]  
                  Wd * h  
 
 gdzie:  Q   - moc kotła [ kJ/h ]  
            Wd  - wartość opałowa paliwa [ kJ/kg ]  

  h  - sprawność cieplna kotła   

Źródło 
Emisja [kg/h]  

pył 
zawieszony 

dwutlene
k siarki 

dwutlenek 
azotu 

tlenek węgla 
Benzo(a)pire

n 
Kocioł olejowy 
o mocy 25 Kw 
– maksymalne 
zużycie oleju 
2,73 kg/h 

 
 0,001111     

 

      
0,005557    
 

       
0,006538    
 

    
 0,001863     
 

     
0,0000008     
 

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.  
 
Kryterium opadu pyłu dla wariantu II: 

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

E7 6,5 0,31 363,64 

RAZEM  0,31 363,64 
 
0,0667/n*Σh3,15  = 24,26 
a) ΣΣEfe ≤ 0,0667/n ∑he3,15 [mg/s] 
0,31<24,26 – warunek jest spełniony 
b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg - warunek jest spełniony 
Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 
 

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych dla wariantu II: 

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 
benzo(a)piren 0,00100 0,012 0,00002 0,0009 

Dwutlenek azotu 32,81301 200 2,91270 21,0 
Dwutlenek siarki 9,08072 350 0,16059 15,0 
Alkohol metylowy 14,58494 1000 0,05115 117,0 

Alkohol 72,85812 300 0,25494 23,4 
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Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 

1 godziny 
[g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 
uśrednione 

dla roku 
[g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

izobutylowy 
Pył zawieszony 

PM10 
0,92152 280 0,05005 9,0 

Pył PM2,5 0,92152 - 0,05005 0,0 
Tlenek węgla 98,10263 30000 10,54656 - 

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

aromatyczne 
504,08078 1000 0,79180 38,7 

 
 
Wariant III –  najkorzystniejszy dla środowiska 

W wariancie tym zaproponowano rezygnację z własnej kotłowni, a ogrzewanie 
obiektu stacyjnego jedynie za pomocą grzejników elektrycznych. W efekcie brak jest 
emisji bezpośredniej wynikającej z ogrzewania obiektu. Emisja pośrednia wynikać będzie 
ze dodatkowego zużycia energii elektrycznej potrzebnej na ten cel.  

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych dla wariantu II: 

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 2,88805 21,0 
Dwutlenek siarki 0,62203 350 0,06269       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 0,04713       9,0 

Pył PM2,5 0,54387 - 0,04713       0,0 
Tlenek węgla 98,10263 30000 10,53677 - 

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

aromatyczne 
504,08078 1000 0,79180 38,7 

 
Różnice w emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych wariantów widoczne są w 
zestawieniu powstającego rocznego ładunku gazów i pyłów    
Ładunek gazów i pyłów zawieszonych wariant I 
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           ----------------------------------------------------- 
             Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg] 
           ----------------------------------------------------- 
                 | pył zaw.PM2,5,           |      0,001655 
              16 | benzen       , 71-43-2   |      0,002020 
              70 | ditl. azotu  , 10102-44-0|      0,056375 
              72 | ditl. siarki , 7446-09-5 |      0,001452 
             112 | alkohol metyl, 67-56-1   |      0,003845 
             116 | alk.izobutyl., 78-83-1   |      0,019170 
             137 | pył zaw. PM10,           |      0,001655 
             150 | tlenek węgla, 630-08-0   |      0,184454 
             164 | w.alif.do C12,           |      0,045711 
             165 | węglow.aroma,            |      0,050110 
 
Ładunek gazów i pyłów zawieszonych wariant II 
           ----------------------------------------------------- 
             Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg] 
           ----------------------------------------------------- 
                 | pył zaw.PM2,5,           |      0,003653 
              16 | benzen       , 71-43-2   |      0,002020 
              17 | benzo(a)piren, 50-32-8   |      0,000001 
              70 | ditl. azotu  , 10102-44-0|      0,061213 
              72 | ditl. siarki , 7446-09-5 |      0,011095 
             112 | alkohol metyl, 67-56-1   |      0,003845 
             116 | alk.izobutyl., 78-83-1   |      0,019170 
             137 | pył zaw. PM10,           |      0,003653 
             150 | tlenek węgla, 630-08-0   |      0,186439 
             164 | w.alif.do C12,           |      0,045711 
             165 | węglow.aroma,            |      0,050110 
 
 Ładunek gazów i pyłów zawieszonych III 
           ----------------------------------------------------- 
             Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg] 
           ----------------------------------------------------- 
                 | pył zaw.PM2,5,           |      0,001653 
              16 | benzen       , 71-43-2   |      0,002020 
              70 | ditl. azotu  , 10102-44-0|      0,049445 
              72 | ditl. siarki , 7446-09-5 |      0,001092 
             112 | alkohol metyl, 67-56-1   |      0,003845 
             116 | alk.izobutyl., 78-83-1   |      0,019170 
             137 | pył zaw. PM10,           |      0,001653 
             150 | tlenek węgla, 630-08-0   |      0,183086 
             164 | w.alif.do C12,           |      0,045711 
             165 | węglow.aroma,            |      0,050110 
 
 
    Z poniżej analizy wynika, że najmniejszy ładunek zanieczyszczeń generować 
będzie wariant III (najkorzystniejszy dla środowiska) aczkolwiek wyniki emisji w skali roku 
nie są wyraźnie korzystniejsze. Wariant ogrzewania elektrycznego ze względów 
ekonomicznych nie był preferowany przez Inwestora. Planowane wykorzystanie gazu 
ziemnego w celach grzewczych uważane jest za najbardziej efektywne i najmniej 
obciążające środowisko spośród obecnie stosowanych metod zaspokajanie potrzeb 
cieplnych i energetycznych, opartych na konwencjonalnych nośnikach ciepła. W celu 
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zminimalizowania oddziaływania użytkownicy kotłów grzewczych powinni zadbać o ich 
właściwy stan techniczny. 
 W celach grzewczych wykorzystany zostanie gaz ziemny z sieci miejskiej. Gaz 
ziemny charakteryzuje się niższą emisją CO2 i szkodliwych substancji lotnych i stałych 
(siarka, pył) w porównaniu do innych paliw kopalnych.  
 
Wartość wskaźników emisji CO2 dla wybranych rodzajów paliw  

 
 
Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2015 r.  
 
 W związku z powyższym wpływ planowanej Inwestycji na zanieczyszczenie 
powietrza będzie mniejszy niż w przypadku wykorzystania do zaspokojenia potrzeb 
cieplnych na etapie eksploatacji obiektu oleju opałowego lekkiego.  

 

5. W raporcie zapiano, że „podstawą do dokonania oceny jakości gleby 
stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). Stwierdzono, że obszar inwestycji ani 
jego sąsiedztwo nie należy do terenów gdzie standardy jakości gleby i 
ziemi zostały przekroczone* Powyższe stwierdzenie nie zostało poparte 
żadnymi argumentami na podstawie których można stwierdzić że na 
obszarze inwestycji oraz w jej otoczeniu standardy jakości gleby i ziemi 
nie zostały przekroczone. W związku z powyższym należy przedłożyć 
stosowne uzasadnienie na podstawie których będzie możliwa ocena, że 
standardy jakości gleby i ziemi faktycznie nie zostały przekroczone. 

Ad.5. 

  Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrębie arkusza Lublin nr 
749. Dla arkusza tego sporządzono w 2017 roku szczegółową mapę geośrodowiskową 
(II) w skali 1:50 000 „Plansza B”, wraz z „Objaśnieniami do mapy geośrodowiskowej 
Polski 1:50 000”, wydanymi w 2011 roku.  
  Zgodnie z mapą w sąsiedztwie planowanej inwestycji założone zostały trzy 
punkty pomiarowe, dla których stan geochemiczny gleb zaklasyfikowano do grupy A 
(standard obszaru poddanego ochronie). Ponad to na obszarze inwestycji nie 
stwierdzono występowania antropopresji mogących mieć negatywny wpływ na stan 
chemiczny gruntów aktualnie i w przeszłości.  
  Na podstawie powyższych informacji stwierdzić można, że nie ma podstaw 
do twierdzenia, że standardy jakości gleby na tym obszarze zostały 
przekroczone.  
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6. Na str. 10 raportu wskazano, że zgodnie z pismem Głównego Inspektora 
Ochrony środowiska (Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w 
Lublinie), wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń kształtują się 
poniżej wartości dopuszczalnych. Informacja ta w zakresie pyłu PM2.5 
nie jest właściwa, gdyż w oparciu o dane uzyskane za rok 2018 wartości 
stężenia średniorocznego dla tego zanieczyszczenia (22 μ/m3) byłyby 
wyższe niż wartość dopuszczalna dla roku 2020. 

Ad. 6 

 Powyższa informacja została podana w Raporcie w odniesieniu do roku jego 
wykonywania tj. 2019, dla którego w zakresie pyłu PM2.5 obowiązywała wartość stężenia 
średniorocznego na poziomie 25 μ/m3. W odniesieniu do roku 2020 oczywiście 
stwierdzenie to jest już niewłaściwe,  ze względu na obniżenie dopuszczalnego stężenia 
średniorocznego pyłu PM2.5 do wartości 20 μ/m3. Zatem w rejonie planowanej Inwestycji 
obecnie wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń kształtują się poniżej wartości 
dopuszczalnych za wyjątkiem pyłu PM2.5, dla którego występują przekroczenia 
obowiązujących norm.  

 

7. Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza przyjęto 
dla najbardziej niekorzystnej godziny w ciągu dnia ruch pojazdów na 
poziomie 10% ruchu dobowego. Proszę o uzasadnienie tego założenia 
w celu potwierdzenia, że będzie to ruch pojazdów odpowiadający 
maksymalnemu godzinowemu natężeniu tj. dla sytuacji najbardziej 
niekorzystnej dla środowiska, biorąc pod uwagę charakter 
przedsięwzięcia (całodobowa stacja paliw). 

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza przyjęto dla najbardziej 
niekorzystnej godziny w ciągu dnia ruch pojazdów na poziomie 10% ruchu dobowego 
wynoszącego: 

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

Przedmiotowa Stacja Paliw funkcjonować będzie w systemie pracy całodobowej. 
Uśredniony ruch godzinowy na terenie Stacji Paliw wynosi: 

 11,25 samochodów osobowych /h  
 1,25 samochodów dostawczych/h 
 2,08 samochodów ciężarowych/h  

Większość samochodów  (80%) przyjeżdżać będzie na teren stacji w godzinach 6.00 - 
22.00.  

 216 samochodów osobowych / dobę  
 24 samochodów dostawczych/ dobę  
 40 samochodów ciężarowych/dobę  

W pozostałych godzinach jest to ruch zdecydowanie mniejszy. 
Uśredniony ruch godzinowy na terenie Stacji Paliw w godzinach 6.00 - 22.00: 

 13,5 samochodów osobowych /h  
 1,5 samochodów dostawczych/h 
 2,5 samochodów ciężarowych/h  

Do wyznaczenia ruchu pojazdów w obrębie Stacji Paliw dla najbardziej niekorzystnej 
godziny w ciągu doby przyjęto dwukrotność uśrednionego ruchu samochodowego w 
godzinach 6.00 – 22.00 tj.: 

 27 samochodów osobowych /h  
 3 samochodów dostawczych/h 
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 5 samochodów ciężarowych/h  
Wielkość ruchu, a tym samym ilość obsługiwanych pojazdów w obrębie Stacji Paliw jest 
ograniczona pewną jej „przepustowością” (możliwością obsługi).   

W obrębie przedmiotowej inwestycji funkcjonują 2 dystrybutory (możliwość 
tankowania pojazdów z dwóch stron jednocześnie) oraz usługi dodatkowe. 

Do modelowania maksymalnej ilości obsługiwanych na terenie Stacji samochodów 
przyjęto założenie, że przy dystrybutorach znajduje się maksymalnie 4 pojazdy (średni 
czas obsługi to ok. 6-8 minut w tym tankowanie i obsługa w obiekcie stacyjnym).  

Ilość pojazdów=60 min*4 poj. /6 min = 40 pojazdów/h 
Ilość pojazdów=60 min*4 poj. /8 min = 30 pojazdów/h 

Z obliczeń wynika, że w trakcie godziny może zostać obsłużonych maksymalnie od 30 – 
40 pojazdów. Do obliczeń przyjęto w sumie 35 samochodów.  

Przyjęty ruch w obrębie Stacji Paliw dotyczący najbardziej niekorzystnej godziny jest 
jak najbardziej uzasadniony ponieważ odzwierciedla sytuację najbardziej niekorzystną 
dla środowiska.  
 

8. Proszę wyjaśnić, czy przewidywane dobowe zużycie wody dotyczy tylko 
pracowników czy również klientów korzystających z węzła sanitarnego stacji 
paliw, oraz czy uwzględniono pobór wody na cele porządkowe? 

Ad.8 

  Dobowe zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków przyjęto łącznie dla: 
potrzeb pracowników , potrzeb klientów korzystających z węzła sanitarnego stacji, 
poboru wody do celów porządkowych. 
 

9. W raporcie podano, że planowany jest zbiornik wód deszczowych do 
odparowania o pojemności czynnej 167,2 m3 W zał. graficznym nr 2 
„Koncepcja zagospodarowania części działek" podano pojemność czynną dla 
ww. zbiornika 240 ms. Proszę o wyjaśnienie. 

 Ad.9 

  Informacja, która znalazła się na przedstawionym PZT była błędna. W chwili 
składania raportu zakładano budowę zbiornika o pojemności czynnej 167,2 m3. W 
związku z postępem prac projektowych projektant uszczegółowił wymaganą 
pojemność zbiornika i wynosi ona obecnie 158 m3. Zbiornik ten będzie zdolny 
pomieścić trzykrotność odprowadzanych wód deszczowych.  
  Do uzupełnienia dołączamy zaktualizowane PZT.   
 

10. W raporcie nie podano głębokości posadowienia zbiorników na paliwo i gaz. 
Ad.10 

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta projektuje się 
posadowienie zbiornika gazu LPG na głębokości 3,0 m pod poziomem projektowanego 
terenu , a zbiorników paliw na głębokości 4,3 m p.p.t.  
  Poziom posadowienia podaje się od spodu płyty fundamentowej zbiorników. 
Inwestor zlecił przygotowanie badań geologicznych dla terenu inwestycji firmie 
GEONEP Geotechnika Nepalski Chymosz Sp. J.. W trakcie tych badań wykonano 8 
odwiertów badawczych do głębokości od 9,7 do 10,8 m. ppt.. W wyniku tych badań 
stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości od 4,7 m. ppt do  5,2 m ppt. 
czyli poniżej posadowienia ławy fundamentowej zbiorników paliw.  
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11. W raporcie nie poddano analizie działań monitoringowych w zakresie 
pojawienia się zanieczyszczeń w poziomie wód gruntowych, z zastosowaniem 
piezometrów kontrolnych. Cechy środowiska gruntowo-wodnego podano na 
podstawie dokumentacji wykonanej dla potrzeb budowy obiektu handlowego. 
Z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2033) wynika, że dokumentacja winna być sporządzona dla 
konkretnej inwestycji: § 12 ust. 1. część opisowa dokumentacji 
hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z 
zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie 
oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, i 
powinna zawierać [pkt] 12) zalecenie dla podmiotu, który zamówił 
dokumentację, dotyczące prowadzenia monitoringu jakości wód 
podziemnych. Proszę o odniesienie się do powyższej kwestii. 

Ad.11. 
 Inwestor zlecił przygotowanie badań geologicznych dla terenu inwestycji firmie 
GEONEP Geotechnika Nepalski Chymosz Sp. J.. W trakcie tych badań wykonano 8 
odwiertów badawczych do głębokości od 9,7 do 10,8 m. ppt.. W wyniku tych badań 
stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości od 4,7 m. ppt do  5,2 m ppt.. 
 Realizacja stacji paliw wiązać się będzie z instalacją niezbędnych instalacji 
monitorujących, w tym piezometrów do kontroli stanu wód gruntowych. Piezometry 
zostaną tak zlokalizowane by umożliwić monitoring wód w rejonie inwestycji na dopływie, 
jak i odpływie, we wszystkich wyznaczonych kierunkach spływu wód. 
 Pobór wody do badań laboratoryjnych odbywać się będzie wyłącznie po wstępnym 
przepompowaniu. Badania laboratoryjne będą wykonane przez laboratorium posiadające 
stosowną akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji. 
 

12. Z obliczeń objętości wody dla deszczu nawalnego wynika, że wody z 
powierzchni „czystych* odprowadzane będą również do zbiornika 
odparowującego, (mimo, ze z tekstu nie wynika to wprost). Nachylenie terenu 
jest w kierunku wschodnim, natomiast zbiornik znajduje się w kierunku 
zachodnim. Czy w związku z powyższym, oba systemy kanalizacji deszczowej 
będą wyposażone w przepompownie? 

Ad.12. 

 Na terenie inwestycji projektuje się odprowadzenie wód deszczowych do otwartego 
zbiornika wód deszczowych do odparowania. Nie projektuje się oddzielnych nitek dla 
wód z powierzchni „czystych „ i potencjalnie mogących ulec zanieczyszczeniu, gdyż i 
tak docelowo znalazłyby się w jednym zbiorniku. 
 Wielkość powierzchni z których można by odprowadzać wody deszczowe z 
ominięciem odszlamiaczy i separatorów jest na tyle mała w porównaniu z pozostałymi 
odwadnianymi powierzchniami, że nie wpływa to zasadniczo na wielkość separatorów. 
W tym wypadku rozdział wód z dachów od pozostałych jest ekonomicznie i technicznie 
nie uzasadniony. System lokalnej kanalizacji deszczowej zaprojektowany zostanie tak ( 
zagłębienie), żeby nie było potrzeby pompowania wód deszczowych. Maksymalny 
poziom obliczeniowy wody w zbiorniku wód deszczowych zaprojektowano poniżej 
spodu najniższego poziomu kanału doprowadzającego. Deniwelacja terenu nie jest 
duża i wynosi około 1 m w kierunku wschodnim na długości  około 110 m, a więc to 
tylko 1% 

 

 

 


