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PRZESŁANKI I WYTYCZNE OCENY WPŁYWU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przewidywany zasięg i prawdopodobieństwo oddziaływania 

 
Pozytywne aspekty:  

Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami, głównie złomu, który stanowi majątek surowcowy i jest cennym 
materiałem. Utrzymanie należytego poziomu i zasad w zakresie gospodarki odpadami. 

Funkcjonowanie legalnej stacji demontażu pojazdów zapobiega powstawaniu tzw. „szarych stref” - działających bez 
zezwoleń, nieprzestrzegających wymagań środowiskowych miejsc nielegalnego demontażu.  
Oficjalne, formalnie uprawnione do uruchomienia stacje demontażu to gwarancja:  

 demontażu samochodów w warunkach zgodnych z przepisami - ograniczenie negatywnego oddziaływania  
tzw. „szarej strefy”, kontrola inspekcji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów, ich utylizacja; 

 usprawnienie działania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE); 

 mniej porzucanych samochodów w przestrzeni publicznej; 

 sprzedaż dobrych części (auto- szrot) - ponowne ich użycie; 

 recykling surowców – przetwarzanie odpadów;  

Funkcjonowanie tzw. „dziupli” rozwija:  

 degradację środowiska wodno-gruntowego (wylewanie cieczy, szlamów, porzucanie odpadów); 

 kradzieże samochodów; 

 nielegalny demontaż; 

 rozwinięcie handlu pozyskiwanymi częściami z kradzieży i nielegalnego demontażu; 

 legalizacja pojazdów kradzionych - wykorzystanie dokumentów samochodów rozbitych; 

 sprzedaż części, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu (np. poduszki powietrzne, klocki, 
szczęki hamulcowe itp.); 

 
Uruchomienie stacji demontażu na bazie firmy MARDO wpłynie pozytywnie na wartość otoczenia: przyczyni się do 
uporządkowania terenu, wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny, estetykę obecnego placu składowo-
magazynowego odpadów z wyburzeń i rozbiórek w tym złomu. 
 
Lokalne uwarunkowania prawne:  
 
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP – Uchwała Nr 
628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin - część IV, tereny inwestycyjne pełnią funkcję terenów aktywności gospodarczej 
oznaczone symbolem AG – tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-

składowych. Podstawowe przeznaczenie gruntów pod różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i 
składowo-magazynową taką jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, 
bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności 
gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.  
Istotnymi zapisami w MPZP są: 
§34 ust. 2 pkt. 5), dla inwestycji mogącej powodować potencjalne zagrożenie dla otoczenia niezbędne jest 
wykonanie w zakresie określonym przez przepisy szczególne, oceny oddziaływania jej na środowisko.  
§34 ust. 1 pkt. 4), o wymaganiu zachowania strefy uciążliwości (…) w granicach własnych posesji  
§35 ust. 3 pkt. 2) dla terenów oznaczonych symbolem AGc (najbliższa zabudowa mieszkaniowa) funkcjonowanie 
istniejącej zabudowy do czasu realizacji funkcji podstawowej.  
§99 o wyznaczeniu „strefy aktywności gospodarczej Lublin-Zadębie – G2”, w której zgodnie z uchwałą nr 

1710/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. ust 4 pkt. 4 wyklucza się realizację programów 
mieszkaniowych, dopuszcza dalsze użytkowanie istniejących budynków mieszkalnych z postulatem docelowej 
zmiany ich funkcji na usługową, w obszarze strefy wg pkt. 3) i 5) ustala się wymóg zachowania uciążliwości w 
granicach własnych parceli i wyklucza się realizację zakładów produkcyjnych o uciążliwości wykraczające poza 
granicę własności oraz powodujących degradację środowiska naturalnego.  

 
Przewidywany wpływ na środowisko, w tym ludzi:  

 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może wyniknąć z:  

 gospodarki odpadami: 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje; 
 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale ciężkie; 
 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych; 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 
samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć).  

 emisji hałasu przemysłowego w tym transportu 
 z demontażu w hali w części warsztatowej (wybijanie, cięcie, stukanie); 
 z przerobu złomu na złomowisku w maszynach (kompresja: zgniatanie, paczkowanie- prasy, 

paczkarki, belownica, prasonożyca, strzępienie w strzępiarce i młynie młotkowym, sortowanie i 
przesiewanie na linii sortowniczej) 

 z przeładunku i transportu odpadów – głównie złomu; załadunek/ rozładunek- praca ładowarki, 
koparki przeładunkowej z chwytakiem, praca wózków widłowych, ze środków transportu 

samochody ciężarowe i transport kolejowy (transport ciężki), busy, auta osobowe; 
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 gospodarki wodno-ściekowej z terenów zanieczyszczonych, analogicznie jak w przypadku 

nieodpowiedniej gospodarki odpadami, przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z 
wodami deszczowymi i roztopowymi z placów magazynowo- składowych oraz hałd odpadów, wytwarzanie 
ścieków przemysłowych; 

 emisje gazów i pyłów do powietrza to: przy przerobie i przeładunku złomu – chmury pyłu, spaliny 

silników spalinowych transportu ciężarowego, osobowego i maszyn, kotłownia grzewcza (paliwo stałe, olej 
opałowy) na potrzeby c.w.u i c.o. , dymy z cięcia i przepalania złomu; 

 potencjalne pola i promieniowanie elektromagnetyczne:  na bramce skaner promieniowania 

radioaktywnego  (system detekcji materiałów promieniotwórczych/ radioaktywnych, wykorzystuje 
promieniowanie rentgenowskie)- narażone na ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i separatory 
magnetyczne na liniach sortowniczych i do przerobu złomu oraz cięcie złomu łukiem elektrycznym – 
potencjalne narażenie na ekspozycję pracowników. Natężenie pól szybko maleje w miarę oddalania się od 
źródła. Brak stref zagrożenia z uwagi na ekranowanie obudowami. Brak możliwości występowania 
wysokiego poziomu ekspozycji, ponieważ brak sprzężeń pojemnościowych – kumulacji, źródła 
rozprzestrzenione w terenie. Z reguły niski poziom ekspozycji na ludzi nie wymaga szczegółowej oceny 
poziomu ekspozycji i działań prewencyjnych pod warunkiem właściwego funkcjonowania urządzenia i 
organizacji pracy. 
 

Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości prac budowlanych, 

szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości będą tymczasowe.  

 
Zdj.  2. Lokalizacja zakładu MARDO - „Złomowisko Zadębie” (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 

 
Zdj.  3.  Lokalizacja przedsięwzięcia na obrzeżach miasta Lublin (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 
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1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

a) Charakterystyka całego przedsięwzięcia – kwalifikacja, rodzaj, lokalizacja, zakres 
przedsięwzięcia  

Cechy umożliwiające 
kwalifikację 
przedsięwzięcia 

Cechy dominujące/wiodące to poszerzenie zakresu usług - rozbudowa funkcjonującego 
zakładu  o stację demontażu pojazdów,  prowadzącego: 

 punkt do zbierania i przeładunku złomu; 

 instalację strzępiarki; 

 instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów. 

Rodzaj przedsięwzięcia  
- kwalifikacja wiodąca i 
podrzędna 

Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 
planowane przedsięwzięcie rozważane pod względem: 

§ 2. ust. 1 pkt 42) stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 140 i 933); 

w związku z  
§ 2.  ust. 2 pkt 1) przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 

przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub 
zrealizowanych wymienionych w 1) ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, 
przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te 
zostały określone; 
 

oraz z istniejącymi przedsięwzięciami sklasyfikowanymi: 
§ 2. ust. 1 pkt 44) strzępiarki złomu; 

§ 3. ust. 1 pkt 80) instalacje związane z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-
47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 
MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego 
wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a 
także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja 
składowisk odpadów;  
 
§3 ust. 1 pkt 81) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym 

złomu; 

Zakres przedsięwzięcia 

Inwestycja obejmie: 
1. budowę i uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

na terenie istniejącego skupu złomu tzw. „Złomowisko Zadębie”; 
2. budowę sektorów stacji oraz niezbędnej infrastruktury technicznej:  

 separator substancji ropopochodnych – budowa nowego lub 
modernizacja istniejącego; 

 place składowo-magazynowe – wyznaczenie miejsc dla stacji 
demontażu na istniejącym, utwardzonym placu; 

 magazyn/sklep części do ponownego użycia; 
3. budowę niezbędnej towarzyszącej infrastruktury, w tym instalacje sanitarne i 

techniczne: 

 kanalizacja deszczowa jako wewnętrzny system odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych; 

 sieć wodociągowa – zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i  
przeciwpożarowych; 

 sieć kanalizacyjna sanitarna (ścieków komunalnych) -  przyłączenie 
wiaty warsztatowej do istniejącej na terenie inwestycji sieci 
kanalizacyjnej;  

 inne towarzyszące – np. przyłącza sieci energetycznej w tym budowa 
baterii kondensatorów, oświetlenie; 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Miejscowość, ulica, nr 
posesji, nr ewid. działki, 
arkusz mapy, obręb 
ewid. 

ul. Kasprowicza 12, 20-232 Lublin,  obręb 46 - Zadębie III, dz. ewid inwestycji. : 56 AM-8,  

 
(pozostałe sąsiednie działki zakładu to: 51/9 AM-8, 51/10 AM-8, 53/1 AM-8,  70/4 AM-3, 
101/6 AM-3, 106/3 AM-3, 127/4 AM-4, 129/3 AM-4) 
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Względem istniejącej 
zabudowy, otoczenie 
planowanej inwestycji 
(sąsiedztwo), istniejąca 
zieleń 

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na północno- wschodniej części terenu 
złomowiska. Istniejąca zabudowa na całym terenie firmy to budynek biurowo-socjalny, 
place magazynowo-składowe, wiaty, zasieki magazynowe, istniejące maszyny do 
przerobu złomu (prasy, paczkarki, belownica, prasonożyca, strzępiarka, młyn młotkowy, 
linia sortownicza z przesiewaczem).  

Sąsiedztwo inwestycji to: 

 Na północ – bocznica kolejowa (linia kolejowa relacji Lublin-Chełm), Olmaks sc. 
Autokomis, dalej na północ pojedyncza, rozproszona zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna; 

 Na północny – wschód – zakład MPJ Sp. z o.o. Sp. K. – producent kształtek i 

złączek, dalej użytki i nieużytki rolne; 

 Na południe –  tereny produkcyjno-usługowe, przedsiębiorstwa: CrossFit Z16 – 
siłownia, UPS Polska Sp. z o.o. – usługi kurierskie, Polbruk SA – kostka brukowa, 
płyty chodnikowe, krawężniki, Przedsiębiorstwo produkcyjno- handlowe Orion – 
usługi deweloperskie, Sulzer Turbo Services -  produkcja konstrukcji metalowych i 
ich części; 

 Na wschód –  zakład Agram S.A. – producent mrożonek warzywnych i owocowych; 

 Na południowy – zachód – OPOLTRANS – sieć hurtowni motoryzacyjnych, 
General Logistics System Poland Sp. z o.o.  – usługi kurierskie GLS, Stacja Paliw 
BLISKA, magazyny i biura AGL-Division Sp. z o.o. - agencja celna; Centrum 
Logistyczne Mełgiewska Sp. z o.o.  SK – hale i magazyny, Nagel Polska – logistyka 
art. spożywczych, Markartur - hurtownia art. sportowych i turystycznych;  

 Na zachód –  zakład dystrybucji Bury Sp. z o.o. – handel owocami i warzywami.  

 
 
Teren inwestycji posiada utwardzenie w postaci płyt betonowych, umożliwiające 
manewrowanie ciężkim sprzętem, jak również składowanie odpadów w hałdach na 
powierzchni terenu.  
Teren jest ogrodzony, płotem stalowo –betonowym, objęty całodobowym monitoringiem. 
W związku z obszernym terenem utwardzonym użytkowanym przemysłowo, można 
uznać, iż brak zieleni, jedynie na obrzeżach działki ubogo występujące pojedyncze, 
kilkumetrowe drzewa i krzewy.    

Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa 

Wg ewidencji gruntów GeoPortalu Miejskiego Lublina 
(http://geoportal.lublin.eu/sipl/app/splash), najbliżej usytuowane budynki od planowanej 
stacji demontażu użytkowane jako mieszkaniowe to:  

~ ok. 80 m (dz. ewid. nr 79/3 AM-3, ul. Kasprowicza 14), wg MPZP oznaczone 
jako AGc  - tereny aktywności gospodarczej; 

~ ok. 135 m (dz. ewid. nr 96/4 AM-3, ul. Kasprowicza 7), wg MPZP oznaczone 
jako  KK - tereny kolejowe; 

~ ok. 140 m  (dz. ewid. nr 80 AM-3, ul. Kasprowicza 16), wg MPZP oznaczone 
jako KDG-K - drogi (ulice) główne, krajowe – docelowo; 

~ ok. 165 m (dz. ewid. nr 95/4 AM-3, ul. Kasprowicza 9), wg MPZP oznaczone 
jako AGc  - tereny aktywności gospodarczej; 

~ ok. 225 m (dz. ewid. nr 58/8 AM-8, ul. Kasprowicza 4), wg MPZP oznaczone 
jako 3U/P - tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 

~ ok. 320 m (dz. ewid. nr 62/2 AM-3, ul. Kasprowicza 16D), wg MPZP 
oznaczone jako AGc  - tereny aktywności gospodarczej. 

Budynki faktycznie użytkowane są jako lokale mieszkalne, jednak tereny, na których się 
znajdują wg MPZP należą do wyznaczonej „strefy aktywności gospodarczej Lublin-
Zadębie – G2”, zatem nie podlegają ochronie akustycznej.  

Zatem najbliższe tereny mieszkaniowe objęte ochroną akustyczną to wg MPZP 
oznaczone jako M6 – tereny zabudowy podmiejskiej, w odległości ok. 260-280 m, oraz 
tereny oznaczone jako 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w 
odległości ok. 280-300 m. Szczegółowo tereny opisano poniżej (przedstawiono na Mapa 

2, Zdj. 5).  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na „Złomowisku Zadębie” (…) w Lublinie dla PPUH "MARDO” Maria Domińczyk 

             

8 

Lokalizacje względem 
terenów chronionych 
akustycznie, odległość 
od najbliższej zabudowy 
 
 
Najbliższe tereny 
chronione akustycznie 
wg Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku 
Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 
2014.01.22 

Rodzaj terenu 
chronionego 
akustycznie 

Lokalizacja- 
odległość 

Kwalifikacja 
Dopuszczalne poziomy 
hałasu wg pkt. 2 i 3 Tabeli 1 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, wg 
MPZP  

1MN – zabudowa 
mieszkaniowa 
jednor 

M6 – zabudowa  
mieszkaniowa 
podmiejska 
(zagrodowa i 
jednorodzinna), 
wraz z 
nieuciążliwymi 
usługami  

Zabudowa istniejąca – 
odległość od stacji 
demontażu: 
~ ok. 280-300 (dz. 
ewid. nr 68/3, 68/4 AM-
7 obręb 45 – Zadębie 
II, ul. Heleny 
Dziubińskiej 4, 4a,6, 6a 
(2k), 8 budynki 1 i 2 -
kondygnacyjne) 

~ ok. 260-280 (dz. 
ewid. nr 93/3, 2/1, 4/1, 
5, 7/2 AM-7 obręb 45 – 
Zadębie II, ul. Heleny 
Dziubińskiej 1, 3, 5, 7 
,9 budynki 1 -
kondygnacyjne) 

a) tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

LAeq D = 50 dB (przedział 
czasu odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym); 
 
LAeq N = 40 dB (przedział 
czasu odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej godzinie 
nocy) 

Szpital 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MSWiA  

~ ok. 3,0 km od 
przedsięwzięcia  
(ul. Grenadierów 3, 4)  

d) tereny 

szpitalne na 

terenie miasta 

LAeq D = 50 dB (przedział 
czasu odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym) 
LAeq N = 40 dB (przedział 
czasu odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej godzinie 
nocy) 

Szkoła  

SzP nr 2 

SzP  nr 10  

~2,5 km od 
przedsięwzięcia  (ul. 

Kresowa 1); 
~3,0 km  od 
przedsięwzięcia  (ul. 

Kalinowszczyzna 70) 

b) tereny 
zabudowy 
związanej ze 
stałym lub 
czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży 

LAeq D = 50 dB (przedział 
czasu odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym),  
przypadku 
niewykorzystywania tych 
terenów, zgodnie z ich 
funkcją, w porze nocy, nie 
obowiązuje na nich 
dopuszczalny poziom hałasu 
w porze nocy. 

W najbliższym otoczeniu inwestycji nie występują inne obszary chronione akustycznie:  
tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe, domy opieki społecznej, zabudowy 
mieszkaniowe wielorodzinne, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w związku z 
powyższym oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na te 
obszary. 
W wyniku wykonanej analizy rozprzestrzeniania się hałasu pochodzącego z terenu 
planowanego przedsięwzięcia (hałas przemysłowy – w tym komunikacyjny), maksymalny 
poziom hałasu samej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie 

powinno przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w obszarach 
akustycznie chronionych, co przedstawiono w Załączniku nr 2 (Projekty 1-2) do Raportu.  

Projekt 1 – Stacja Demontażu Pojazdów (z kompresją złomu, bez strzępiarki).  
Projekt 2 – Stacja Demontażu Pojazdów + Skup złomu (skumulowane, ze strzępiarką) 
Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącymi na terenie inwestycji 
instalacjami (strzępiarka) pozostaje do uzgodnienia i ograniczenia, ponieważ będzie 
istotne oraz ponadnormatywne.  

 

Usytuowanie poza obszarami chronionymi, w odległościach bezpiecznych- 
niezagrażających oddziaływaniem, odległość od najbliższego korytarza ekologicznego – 
10,8 km.  Szczegółowo opisano lokalizację względem obszarów w pkt. 2. j) i 

zobrazowano na mapie 8 i 9.  
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Lokalizacja względem 
obszarów chronionych i 
korytarzy ekologicznych 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w zasięgu dorzecza Wisły, prawego 
dopływu Wieprza, w zasięgu rzeki Łabuńki, w obszarze: 

 jednolitej części wód powierzchniowych, nazwa JCWP:  Bystrzyca od zb. 
Zemborzyce do ujścia, KOD europejski jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP): PLRW20001524699; 

 jednolitej części wód podziemnych, KOD (JCWPd): PLGW200089; 

co przedstawia mapa 3.  

Przedsięwzięcie nie wpłynie na realizację celów środowiskowych, co zestawiono w 
poniższej tabeli. 

jednolitych części wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 
(JCWP/JCWPd),  

 CELE 
ŚRODOWISKOWE 

WPŁYW NA CELE ŚRODOWISKOWE 

JCWP 
 dobry stan 

chemiczny; 

 dobry stan 
ekologiczny 

Zagrożone ze względu na zły stan wód. 
 
Spośród 155 badanych jcwp stan chemiczny 
chemiczny określono dla 68 z nich. Stan dobry 
przypisano 67 jcwp, a tylko jednej (Bystrzyca od 
zb. Zemborzyckiego do ujścia) wystąpiło 
przekroczenie wartości granicznej stanu dobrego 
dla trifluraliny. 
(Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych 
w latach 2010-2015 Wydział Monitoringu Środowiska 
Lublin, wrzesień 2016) 
 

Dla jcwp określono derogacje 4(4) – wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCW 

generuje konieczność przesunięcia w czasie  
osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak 

rozwiązań technicznych możliwych do 
zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 

(Problemy zagospodarowania Zbiornika Zemborzyckiego 
w działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Lublinie, dr Monika Hurba, RDOŚ w Lublinie, 2015) 

JCWPd  
 dobry stan 

chemiczny 

 dobry stan ilościowy 

Lokalizacja względem 
Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych 
(GZWP)  

W zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 407 Niecka Lubelska 

(Lublin), mapa 4. 

Lokalizacja względem 
obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo 
powodzi 

Według analizy mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 
(mapy ISOK), planowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenami zagrożonymi 
wystąpieniem powodzi oraz  poza obszarem obejmującym scenariusz zniszczenia lub 
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, co przedstawia mapa 6.  

Lokalizacja względem 
najbliższych ujęć wody 
oraz ich stref 
ochronnych, wpływ na 
te obszary 

Punkt poboru wód najbliżej usytuowany o kodzie UJ_ident. 03_00556 znajduje się na 
dz. ewid. nr 32/10 AM-7 obręb ewid. Zadębie II.  Brak informacji na temat usytuowania 

studni w rejonie w/w punktu (Informacja pisemna z dnia 06.06.2018r. - LU.RZI.4603.27.2018.JŁ 
od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie). 

Odległość  granicy dz. ewid. nr 32/10 AM-7 od granicy działki inwestycyjnej to ok. 135 
m  na wschód.  

W mieście Lublin nie ma ustanowionych stref ochronnych - dla punktu pomiarowego nie 
została wyznaczona strefa ochrony pośredniej oraz bezpośredniej. Nie przewiduje się 
oddziaływania planowanej inwestycji na te obszary.  

Lokalizacja względem 
obszarów wodno-
błotnych, wpływ na te 
obszary 

Poza zasięgiem występowania obszarów wodno-błotnych. Najbliższy taki obszar to 
Poleski Park Narodowy – w odległości ok. 35 km.  Nie przewiduje się oddziaływania 

planowanej inwestycji na te obszary. 
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 Graficzne przedstawienie lokalizacji przedsięwzięcia mapy 

 
Mapa 1. Lokalizacja stacji demontażu na terenie „Złomowiska Zadębie” 

 
Zdj.  4. Lokalizacja złomowiska względem sąsiedztwa. 

Inne obszary o płytkim 
zaleganiu wód 
podziemnych 

W rejonie Lublina i na całym obszarze Bystrzycy występuje jeden podstawowy poziom 
wodonośny związany z węglanowymi utworami kredy górnej i częściowo paleocenu. 
Poziom wody gruntowej występuje w skałach kredowych na głębokości około 12 m p.p.t. 

na rzędnej 169,0 m n.p.m. W latach 60 – tych XX wieku poziom wód gruntowych 
występował na rzędnej około 175 m n.p.m., aktualnie w związku z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej, tak płytkie występowanie wód gruntowych nie jest możliwe.  

Poziomy zasięg strefy efektywnego zawodnienia węglanowych skał górnej kredy i 
paleocenu określają głębokości studni warstwowych (głównie komunalnych ujęć wody) 
osiągając przeciętną głębokość około 70 m. Zasilanie paleoceńsko‐ kredowego poziomu 

wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. Intensywność 
infiltracji zależy od stopnia izolacji warstwy wodonośnej od powierzchni terenu. W 
lewostronnej części miasta opóźnia ją izolująca warstwa lessu osiągająca miąższość 
około 20‐25 m (POŚ, Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013 – 2020). 
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Mapa 2. Lokalizacja przedsięwzięcia w odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wg MPZP. 

 

 
Zdj.  5. Lokalizacja przedsięwzięcia w odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wg https://www.google.com/maps.  
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Mapa 3. Lokalizacja przedsięwzięcia w odległości od faktycznej najbliższej zabudowy mieszkaniowej - 
jednorodzinnej. 

 

 
Mapa 4. Lokalizacja przedsięwzięcia względem JCWP (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 
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Mapa 5. Lokalizacja względem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

 

 
Mapa 6. Lokalizacja względem najbliższych punktów poboru wody http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) 

 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Mapa 7. Lokalizacja na mapie zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) 

b) Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, skala 
przedsięwzięcia, powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego 
oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

 

Warunki użytkowania 
terenu  

W fazie budowy: wyburzenie lub przebudowa wiaty warsztatowej, uporządkowanie 

terenu z obecnie zalegającego złomu, prowadzenie wykopów i innych prac ziemnych 
w tym: wyznaczenie miejsca na ciężki sprzęt budowlany (koparko - ładowarki, ubijarki 
itp.), wyznaczenie dróg na obsługę transportową (beton, kostka, materiały 
budowlane), wyznaczenie miejsca na tymczasowe składowanie odpadów 
budowlanych; 
W fazie eksploatacji: demontaż zużytych pojazdów, użytkowanie obiektu jako stacji 

demontażu oraz odrębnego budynku w części socjalno-biurowej i w części sklepowej, 
wykorzystanie terenów utwardzonych jako place magazynowo- składowe, sektory 
stacji demontażu, ciągi komunikacyjne, parking, place manewrowe, dalszy przerób 
złomu z demontażu - użytkowanie parku maszynowego skupu złomu (strzępiarka, 
prasonożyce, paczkarka, belownica, koparki, ładowarki,  chwytak, wózki widłowe, linia 
sortownicza i inne). 

Wielkości zajmowanego 
terenu, parametry 
techniczne (wymiary, 
średnica, moc) 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na zakładzie „Złomowisko Zadębie” 
zlokalizowanym na obszarze o łącznej pow. 3,0311 ha (dz. nr: 51/9 – 0,1315 ha AM-8, 51/10 – 

0,2106 ha  AM-8,  53/1 –  0,0059 ha  AM-8, 56 – 2,6216 ha  AM-8, 70/4 –  0,0048 ha  AM-3, 101/6 – 0,0160 ha  AM-3, 106/3 – 

0,0008 ha  AM-3,  127/4 – 0,0149 ha  AM-4, 129/3 – 0,0250 ha  AM-4).  

wielkości zajmowanego terenu: obszar stacji demontażu ~ 320 m
2
 - zabudowa 

nowym budynkiem stacji, 4000 m
2
 przeznaczonych na sektory magazynowe, zatem 

powierzchnia zabudowy nowego przedsięwzięcia zajmie obszar  4320 m
2
. 

Potencjał regionalny 

Obecnie w mieście Lublin funkcjonują trzy legalne/ zarejestrowane stacje demontażu: 

 Kępa Auto-Centrum Marek Kępa, Elżbieta Kępa  Sp.j. ul. Mełgiewska 4; 

 Lubelska Grupa Inwestycyjna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. 

Mełgiewska 9F; 

 Przedsiębiorstwo Przewozów Towarów PKS Lublin S.A., ul. Hutnicza 3; 
 (stan na 22.05.2018 - wykaz stacji demontażu wg https://umwl.bip.lubelskie.pl). Planowana stacja 
demontażu pojazdów będzie czwartą tego typu działalnością w Lublinie. Ogółem w 

woj. lubelskim funkcjonuje 101 zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących  
punkty zbierania pojazdów lub stacje demontażu. 
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Wielkość usług, 
wydajność produkcji, moc 

Usługi stacji demontażu pojazdów – kasacja samochodów. Szacuje się, że w 
zakładzie będzie kompletnie demontowanych max 50 aut dziennie, 1000-1100 aut 
miesięcznie, ok. 13 000 aut rocznie.  

Przyjmując efektywny czas pracy 10 h/d i 252 dni robocze w roku oraz  średnią masę 

samochodu 940 kg => max zdolność demontażu to ~ 13 000 aut/rok, z czego 

wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% masy 

pojazdu- to ok. 10 400 ton/ rok (wykorzystane części – 1040,0 ton, recykling 

materiałowy – 9360 ton). 1820 ton odpadów nie nadających się do recyklingu (520 

ton odpadów niebezpiecznych, 1300 ton – odpadów innych niż niebezpieczne). 

„Złomowisko Zadębie” ma przez  właściciela określoną wydajność linii strzępiarki na 8 

tyś. Mg/mc, co daje 96 tyś. ~ 100 tyś. Mg/rok z wydajnością 60 Mg/h (warunki decyzji 

środowiskowej). Zdeklarowana moc przerobu odpadów złomowych na całym 

złomowisku to ok. 350 tyś. Mg/rok (pozwolenie zintegrowane). Realizacja 

przedsięwzięcia w skali produkcji 9360 ton odpadów do recyklingu – głównie na 

strzępiarce będzie stanowić niespełna 3% deklarowanych mas przerobu złomu.   

Dalszy przerób złomu ze stacji nie będzie znaczącą skalą całości złomowiska, odpady 

będą poddane przerobowi na maszynach o deklarowanych wydajnościach: 

 strzępiarka LS-HVO STW 8300 z linią sortowania i urządzeniem 
odpylającym – cyklon i odpylacz mokry Venti Oelde (skruber) – instalacja 
do rozdrabniania odpadów (urządzenie strzępiące, odpylające, 
separujące) – 60 Mg/h; 

 instalacja sortownicza odpadów postrzępiarkowych moduł postshredder 
STEINERT – 60 Mg/h; 

 urządzenie do zgniatania- kompresji złomu (w tym karoserii) 
platformowe: 

 prasonożyca BECKER HY 1100 Mp – 20 Mg/h; 
 paczkarka Henschell – 20 Mg/h; 
 młyn młotkowy FLEX 500 MOBILE – 2 Mg/h;  

Zatrudnienie, czas pracy, 
zmianowość 

Inwestor przewiduje, że maksymalne zatrudnienie w całym przedsiębiorstwie 
kształtować się będzie na poziomie maks. 60 osób, z czego ok. 15 będzie 
oddelegowanych do pracy przy stacji. Przy obsłudze administracyjnej zakładu 
pracować będzie zespół zatrudnionych specjalistów ds. technologii i marketingu (ds. 
sprzedaży i logistyki) oraz kierownicy, jako osoby nadzorujące prace. Zakład będzie 
pracować  w systemie 2-zmianowym, w godz. 6

00
- 22

00
.  

Przewidywany zasięg i 
prawdopodobieństwo 
oddziaływania - obszar 
geograficzny i liczba 
ludności, na którą 
przedsięwzięcie może 
oddziaływać 

Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może 
wyniknąć z:  

 gospodarki odpadami: 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje; 
 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale ciężkie; 
 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych; 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i 
wód gruntowych, a tym samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów 
mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć).  

 emisji hałasu przemysłowego w tym transportu 
 z demontażu w hali w części warsztatowej (wybijanie, cięcie, 

stukanie); 
 z przerobu złomu na złomowisku w maszynach (kompresja: 

zgniatanie, paczkowanie- prasy, paczkarka, belownica, 
prasonożyca, strzępienie w strzępiarce i młynie młotkowym) 

 z przeładunku i transportu odpadów – głównie złomu; załadunek/ 

rozładunek- praca ładowarki, koparki przeładunkowej z chwytakiem, 
praca wózków widłowych, ze środków transportu samochody 

ciężarowe i transport kolejowy (transport ciężki), busy, auta 
osobowe; 

 gospodarki wodno-ściekowej z terenów zanieczyszczonych, 

analogicznie jak w przypadku nieodpowiedniej gospodarki odpadami, 
przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z wodami 
deszczowymi i roztopowymi z placów magazynowo- składowych oraz hałd 
odpadów.  

 emisje gazów i pyłów do powietrza to: przy przerobie i przeładunku złomu 
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– chmury pyłu, dymy z cięcia, spaliny silników spalinowych transportu 
ciężarowego, osobowego i maszyn, kotłownia grzewcza (paliwo stałe, olej 
opałowy) na potrzeby c.w.u i c.o. , dymy z cięcia i przepalania złomu; 

 potencjalne pola i promieniowanie elektromagnetyczne:  na bramce 

skaner promieniowania radioaktywnego  (system detekcji materiałów 
promieniotwórczych/ radioaktywnych, wykorzystuje promieniowanie 
rentgenowskie)- narażone na ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i 
separatory magnetyczne na liniach sortowniczych i do przerobu złomu oraz 
cięcie złomu łukiem elektrycznym – potencjalne narażenie na ekspozycję 
pracowników. Natężenie pól szybko maleje w miarę oddalania się od źródła. 
Brak stref zagrożenia z uwagi na ekranowanie obudowami. Brak możliwości 
występowania wysokiego poziomu ekspozycji, ponieważ brak sprzężeń 
pojemnościowych – kumulacji, źródła rozprzestrzenione w terenie. Z reguły 
niski poziom ekspozycji na ludzi nie wymaga szczegółowej oceny poziomu 
ekspozycji i działań prewencyjnych pod warunkiem właściwego 
funkcjonowania urządzenia i organizacji pracy. 

Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości 
prac budowlanych, szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości 

będą tymczasowe.  
Zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt. 1, 2 i 3 ustawy OOŚ nieruchomości znajdujące się w 
obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przewiduje się: działki 
przylegające bezpośrednio do działki 56 (na której ma być realizowane 
przedsięwzięcie) nr ewid. działek sąsiednich:  70/4, 101/6, 29, 53/2, 51/10, 51/8, 
101/7, 55/7, 55/4, 55/18, 55/17, 55/19, 55/13, 55/9, 55/15, 55/16, 58/26, 58/13, 58/15, 
58/16,106/3,106/2. 
 
Natomiast przewiduje się obszar, na którym w wyniku funkcjonowania zrealizowanego 
przedsięwzięcia (skup złomu, strzępiarka) zostają przekroczone standardy jakości 
środowiska i znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, jako 
całości (skup złomu, strzępiarka, stacja demontażu) – oddziaływanie skumulowane.  
Może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 
dotychczasowym przeznaczeniem – zabudowa mieszkaniowa. Obszar zaznaczono w 
załączniku – mapa ewidencyjna, na podstawie analizy rozprzestrzeniania się pyłów i 
hałasu (Załącznik 1, Załącznik 2).  
 
 
Liczba ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać to sami pracownicy i 
bywalcy stacji demontażu – ok. 60 osób. Ze względu na niedużą odległość od 

zabudowy mieszkaniowej (ok. 260-300 m), przedsięwzięcie może być odczuwalne 
przez okolicznych mieszkańców. Mimo, że  zamierzenie jest „ustawowo” 
proekologiczne, zgodne z wieloletnią polityką środowiskową spełniać będzie ważną 
rolę w systemie gospodarki odpadami regionu, może napotkać konflikty społeczne 

najbliższego sąsiedztwa z następujących powodów: 
 poczucia zagrożenia, chęci zachowania spokoju i ciszy w miejscu zamieszkania 

pod względem hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia, drgań, 
impulsywnych huków, wibracji, pogorszenia stanu konstrukcji domów; 

 uciążliwego transportu ciężkiego- również wywołuje hałas i wstrząsy; 
 pogorszenia jakości wód gruntowych; 
 gromadzenia dużych, ciężkich detali złomowych, partii innych materiałów, 

odpadów, substancji niebezpiecznych, np. palnych, wybuchowych, obawa przed 
jakimkolwiek żywiołem, pożarem, powodzią, huraganem. 
 

Inwestycja nie zmieni docelowego przeznaczenia terenu – obiekty produkcyjno-
przemysłowe, składy i magazyny.  Obecnie są tu tereny o większej uciążliwości: 

skup złomu, przeładunek odpadów, głównie złomu, punkt  przetwarzania odpadów – 
strzępienie i przerób złomu.   
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Bilans powierzchni 
(wzajemne proporcje z 
uwzględnieniem skali 
przedsięwzięcia) 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na zakładzie „Złomowisko Zadębie” 
zlokalizowanym na obszarze o łącznej pow. 3,0311 ha (dz. nr: 51/9 – 0,1315 ha AM-8, 51/10 – 

0,2106 ha  AM-8,  53/1 –  0,0059 ha  AM-8, 56 – 2,6216 ha  AM-8, 70/4 –  0,0048 ha  AM-3, 101/6 – 0,0160 ha  AM-3, 106/3 – 

0,0008 ha  AM-3,  127/4 – 0,0149 ha  AM-4, 129/3 – 0,0250 ha  AM-4), z czego obszar stacji demontażu 
zajmie powierzchnię ok 4320 m

2
. 

 
Szczegółowy bilans zagospodarowania powierzchni zestawiono w tabeli poniżej.  

Bilans powierzchni terenu zakładu 

Rodzaj 
zagospodarowania 

Obecne 
zagospodarowanie 

Nowe 
projektowane 

powierzchnie w 
ramach realizacji 
przedsięwzięcia 

Po realizacji 
przedsięwzięcia 

powierzchnia 
[m

2
] 

udział 
[%] 

powierzchnia [m
2
] 

powierzchnia 
[m

2
] 

udział 
[%] 

 Pow. zabudowy 
budynków 
(wzniesiona 
kubaturowo) 

 
460,0 

(socjalno-
biurowego z 

punktem przyjęć 
ok. 300m

2
, wiata 

warsztatowa 
przeznaczona na 

rozbiórkę lub 
przebudowę na 
stację ~ ok. 160 

m
2
) 

1,5 
 

320,0 
(obiekt stacji demontażu) 

620,0 
(socjalno-

biurowego z 
punktem przyjęć 

ok. 300m
2
,  obiekt 

stacji demontażu 
ok. 320m

2
) 

2,0 

Pow. pozostałej   
infrastruktury 
zagospodarowanego 
terenu  

 
10 731,0 

(waga najazdowa, 
dwie stacje 

transformatorowe:  
stacja główna 

(centralna), stacja 
dedykowana 

instalacji 
strzępiarki, 
bocznica 
kolejowa) 

35,4 Bez zmian 10 731,0 35,4 

Pow. terenów 
utwardzonych   

 
18 120,0 

 teren utwardzony 
w tym: 16 080 m

2
 - 

płyty betonowe i 
płyty z betonu 

monolitycznego, 
ok. 540 m

2
 - 

powierzchnia toru 
podsuwnicowego i 

przejazdu 
kolejowego, 1500 

m
2
 wylewka 

betonowa rejonu 
instalacji 

strzępiarki 

59,8 

4 000,0
 

(przeznaczone z 
terenów już 

utwardzonych) 

 
17 960,0 

w tym ok. 4 000 
m

2
 przeznaczone 

na sektory stacji, 
13 960 m

2  

pozostałe 

59,3 

Pow. terenów 
biologicznie 
czynnych – (zieleń 
na gruncie rodzimym -  
trawnik, pojedyncze 
drzewa) 

Ok. 1 000,0 3,3 Bez zmian Ok. 1 000,0 3,3 

Pow. zabudowy 
SUMA   

30 311 100 4320,0  30 311 100 
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Dotychczasowy sposób 
wykorzystywania 
nieruchomości, obiektów 

Stacja demontażu zostanie zlokalizowana w miejscu obecnej wiaty warsztatowej, 
która zostanie przebudowana lub zlikwidowana.  
„Złomowisko Zadębie” użytkują rodzinne przedsiębiorstwa Państwa Domińczyk od 
2006 roku, „JAWA” Sp. z o. o., „METCOM” Sp. z o. o., obecnie „MARDO”.  
 
Cała nieruchomość użytkowana jest od lat jako plac składowo-spedycyjny, obecnie 
skup złomu, wraz z instalacjami przerobu: 

 strzępiarka z linia sortowniczą i układem odpylającym - rok uruchomienia 
2008 roku; 

 linia do ciecia złomu wielkogabarytowego – prasonożyca – od 2015 roku; 

 młyn młotkowy; 

 paczkarka – od 2015 roku; 

 linia sortownicza metali – od 2012 roku; 

Zakład jako baza przeładunkowa powstał  już w 1995 r. na terenie dawnej bazy 
przeładunkowej materiałów sypkich Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego 
„Transbud” w Lublinie, do 2005 r. zakład zajmował się m.in. przygotowaniem do 
transportu do hut przetworzonego na jego terenie złomu metali żelaznych i 
nieżelaznych, prowadzono również sprzedaż detaliczną wyrobów ze stali (na cele 
budowlane), a także sprzedaż węgla.  
 

Pokrycie szatą roślinną w 
granicach nieruchomości, 
zakres likwidacji lub 
nasadzenia, 
kompensacje 
przyrodnicze 

 
Na terenie działki nr 56 można uznać, że nie znajduje się zieleń. Występująca  zieleń 
na granicy działek sąsiednich własnościowych z działkami dalszymi jest uboga, 
pojawiają się pojedyncze drzewa i krzewy. Wśród roślinności drzewiastej pojawiają się 
m.in. topole tzw. amerykańskie - kilkumetrowej wysokości, mieszańce europejskich i 
amerykańskich topól czarnych - ok. 10 m wys., różne klony, brzozy brodawkowate - 
ok. 2.5 m wys., pojedyncze krzewy np. suchodrzewu tatarskiego, grochodrzewu, róży 
pomarszczonej, trawy i byliny np.  pokrzywa zwyczajna oraz podbiał pospolity,  nawłoć 
późna.  Walory przyrodnicze w obrębie działki 56 spełnia jedynie roślinność dziko 
rosnąca, zarośla i chwasty, które są jednak dokuczliwe i problemowe w działalności. 
Ciągi komunikacyjne – drogi i tory są na bieżąco odchwaszczane i karczowane.  

Teren biologicznie czynny zajmuje obecnie ok. 3,3% powierzchni działki – obszar ten 
nie ulgnie zmianie. W związku z realizacją przedsięwzięcia, brakiem likwidacji zieleni - 
nie zostanie naruszona równowaga przyrodnicza, w środowisku nie powstaną szkody, 
które wymagałyby prowadzenia kompensacji przyrodniczych. 

Uzbrojenie terenu w sieci 
i media 

 ogrzewanie – istniejąca kotłownia w budynku socjalno-biurowym, z kotłem 

olejowym firmy Viessmann Vitola-Uniferral ok. 30 kW oraz zamontowanym 
alternatywnym kotłem na paliwo stałe (Kotły Lubelskie Zakład Kotlarsko-Ślusarski Bat-

Gaz Piotr Habit - 30 kW), a także pompa ciepła powietrze-woda  (firmy GALMET model 

ST-53), nie wymagają zmian w związku z realizacją przedsięwzięcia; 

 kanalizacja deszczowa – cały teren zakładu uzbrojony jest w system kanalizacji 

deszczowej, ujmuje ona wody opadowe, odcieki z wód infiltrujących place 
składowo-magazynowe oraz odcieki ze strzępiarki. Zarówno wody opadowe z 
obszarów niezanieczyszczonych (dachy, place manewrowe) jak i ścieki 
deszczowe z terenów potencjalnie zanieczyszczonych kierowane będą przez 
separator ropopochodnych do  miejskiej  sieci kanalizacji deszczowej MPWiK Sp. 
z o.o. przez sąsiedni teren zakładu Faelbud. Z uwagi na częściowo zły stan 
techniczny systemu wymagana jest jego modernizacja; 

 instalacja wodociągowa – teren uzbrojony w sieć wodociągową miejską na cele 

socjalno-bytowe, gospodarcze oraz na cele technologiczne (odpylanie 
strzępiarki),  dostarczana woda jest przez MPWiK w Lublinie, planuje się 
uruchomienie własnego ujęcia wód podziemnych (studnia) na potrzeby 
gospodarczego utrzymania czystości i przyszłych technologii przeciwpyłowych 
(np. ciśnieniowe kurtyny zraszające, natryskiwacze, skraplacze, zwilżacze itp. 
zapobiegające tworzeniu się chmur pyłu) oraz budowę zbiorników wodnych 
retencyjnych również ppoż.; 

 kanalizacja sanitarna (komunalna – socjalno- bytowa)–  teren inwestycji jest 

skanalizowany, ścieki bytowe z budynku administracyjnego z częścią socjalną 
odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji komunalnej - kanalizacji sanitarnej 
MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie (umowa z dnia 06.01.2006 r.). W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia nie zmienią się warunki zagospodarowania ścieków bytowych. Do 
kanalizacji komunalnej będą kierowane również ścieki przemysłowe wytwarzane 
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Plan zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiono na Mapie 1, ponadto wyznaczy się odpowiednie sektory 
stacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 
stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.143.1206 z dnia 2005.08.02). 
SEKTOR I: PRZYJMOWANIA POJAZDÓW 

1. Biuro obsługi klientów /dostawa, przyjmowanie pojazdów i ewidencja pojazdów, ; 

2. Waga samochodowa min. 3,5 Mg, ważenie; 

3. Pomieszczenie diagnostyki przyjętych pojazdów w hali; 

4. Utwardzone betonem stanowisko diagnostyki przyjętych pojazdów przed halą . 

Wymogi: utwardzenie i uszczelnienie powierzchni nie mniejszej niż 200m
2
 , wyposażenie sektora w system odprowadzania ścieków 

kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, szafa metalowa na dokumenty 

SEKTOR II: CZASOWEGO MAGAZYNOWANIA PRZYJĘTYCH POJAZDÓW 

5. Szczelny plac betonowy z kratką ściekową, tzw. parking przyjętych pojazdów; 

6. Podziemny zbiornik separator substancji ropopochodnych do oczyszczania ścieków; 

SEKTOR III: USUWANIA Z POJAZDÓW ELEMENTÓW I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

7. Pomieszczenie warsztatowe w hali 

Wymogi: lokalizacja w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system 

odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz ściany boczne, 

zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznym, wyposażenie sektora w urządzenia do usuwania paliw i płynów 

eksploatacyjnych z pojazdów. 

SEKTOR IV: DEMONTAŻU Z POJAZDÓW PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA  

8. Pomieszczenie warsztatowe  w hali 

SEKTOR V: MAGAZYNOWANIA WYMONTOWANYCH Z POJAZDÓW PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI 

NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA 

9. Pomieszczenie magazynowe w hali 

10. Wyodrębniona część placu betonowego  

11. Sklep z częściami do sprzedaży 

SEKTOR VI: MAGAZYNOWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DEMONTAŻU POJAZDÓW 

12. Pomieszczenie magazynowe odpadów innych niż niebezpieczne  

13. Pomieszczenie magazynowe odpadów niebezpiecznych. 

14. Plac betonowy – wyodrębniona część; 

15. Boksy betonowe – na części placu;  

 
Mapa 8.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rady Miasta Lublin (uchwała nr 628/XXIX/2005), 
ozn. AG – tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych. 

na stacji demontażu, będą to: ścieki z gospodarczego utrzymania czystości 
posadzek oraz odcieki z sektorów stacji, które wspólnie będą ujęte w system 
podczyszczania na separatorze ropopochodnych. Po podczyszczeniu ścieki 
przemysłowe będą retencjonowane (zbierane) w zbiorniku bezodpływowym lub 
przelewowym, a z niego w razie napełnienia przepompowywane do kanalizacji 
sanitarnej (komunalnej MPWiK), na co firma uzyska pozwolenie wodnoprawne z 
racji wprowadzania ścieków do urządzeń innego podmiotu.   

 przyłącze energetyczne -  istniejąca sieć  energetyczna – przyłącze 3200 kW, o 

ile okaże się za niska, zostanie wykonane nowe przyłącze energetyczne, podstawie 
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej; 

Dostępność 
komunikacyjna, parkingi 

Wjazd bezpośrednio od ul. Kasprowicza – od strony wschodniej działki ewid. nr 56. 
Parkingi na terenie działki: dla klientów - przy budynku socjalno-biurowym dla ok. 4 
samochodów, dla pracowników – wiata parkingowa na ok. 6 samochodów.  
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c) Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, rodzaj technologii 

Rodzaj produkcji / 
usług 

 
Nowe przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu zakładu stacji demontażu 
pojazdów (skrót: SDP) – instalacja, zakład prowadzący demontaż samochodów 

wycofanych z eksploatacji (skrót: SWE), odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06, usługa – 
kasacja pojazdów (pot.)  

Dotychczasowa działalność to przerób i obrót głównie złomem – skup złomu, też punkt 
zbierania innych odpadów na „Złomowisku Zadębie”. Przeważająca działalność to 
prowadzenie punktu do odzysku/recyklingu odpadów – przetwarzanie w  instalacjach: 
strzępiarka, prasonożyca, młyn młotkowy, paczkarka, linia sortownicza i ręczne prace.  
W usługach firmy również na własne potrzeby transport drogowy:  

 pojazdów przeznaczonych do stacji demontażu; 
odpadów, części i podzespołów ze stacji demontażu oraz odpadów w obrocie w skupie 
złomu; 

Opis instalacji 

Stacja Demontażu Pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie spełniać wymagania 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.): 

 teren zakładu jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, ogrodzony;  

 istniejący separator substancji ropopochodnych o przepustowości dostosowanej 
do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków 
przemysłowych  

 waga samochodowa elektroniczna powyżej 3,5 Mg; 

 wyznaczone wymagane sektory oraz pomieszczenia; 

 Stosowane urządzenia - wyposażenie obligatoryjne stanowią urządzenia i 

technologie oraz dodatkowe urządzenia, usprawniające proces demontażu, 
zapewniając jednocześnie prawidłowe jej funkcjonowanie: 

 samochody ciężarowe samozaładowcze do przewozu kontenerów i inne 
hakowce; 

 podnośnik warsztatowy- dźwignik elektromechaniczny; 

 półautomatyczna demontażownica do kół i opon; 

 wysysarka do oleju i płynów eksploatacyjnych; 

 zestawy kluczy i narzędzi ręcznych (szlifierki, palniki do cięcia metali); 

 kontenery, pojemniki, beczki do magazynowania odpadów; 

 regały do przechowywania części; 

Dodatkowo wykorzystane będą urządzenia funkcjonującego na terenie skupu złomu i linii 
przetwarzania: 
 

 strzępiarka  LS-HVO STW 8300 z linią sortowania i urządzeniem odpylającym 
– cyklon i odpylacz mokry Venti Oelde – instalacja do rozdrabniania odpadów 
(urządzenie strzępiące, odpylające, separujące); 

 instalacja sortownicza odpadów postrzępiarkowych moduł postshredder 
STEINERT; 

 urządzenie do zgniatania- kompresji złomu (w tym karoserii) platformowe 

 prasonożyca BECKER HY 1100 Mp,  

 paczkarka Henschell,  

 młyn młotkowy FLEX 500 MOBILE;  

 waga kolejowa; 

 system detekcji materiałów promieniotwórczych (EKPLORANIUM AT-
900/GRxx). 

 ładowarki chwytakowe, elektromagnesy, wózki widłowe; 

 kontenery na złom.  

Technologia – proces 
demontażu 

Technologia demontażu pojazdów (uszczegółowienie w schemacie blokowym): 

demontaż będzie miał charakter „bezpośredni” polegający na rozkładaniu pojazdu przez 
pracowników w hali (część warsztatowa), charakteryzuje się dużą elastycznością, gdyż 
pozwala na zmianę tempa i zakresu demontażu w zależności od typu samochodu. W 
zależności od mocy przerobowych, warunków ekonomicznych i zatrudnienia będzie 
prowadzony również demontaż "głęboki".  
W stacji mają miejsce takie operacje technologiczne jak: 

 dostawa i wyładunek pojazdu; 

 zmagazynowanie tymczasowe/ przejściowe; 

 usunięciu paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach 
wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia tzw.  osuszanie 

samochodu z płynów eksploatacyjnych; 

 usuwanie substancji niebezpiecznych np. usunięcia czynnika chłodniczego z układu 
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klimatyzacyjnego za pomocą specjalnego urządzenia, bądź zlecenie tej operacji 
wyspecjalizowanej firmie; 

 demontaż elementów (rozmontowanie, wycinanie, dekompozycja), tzw. demontaż 
"bezpośredni" np. wymontowanie filtra oleju, przedmiotów wyposażenia i części 

przeznaczonych do ponownego użycia, akumulatora, zbiornika z gazem bez jego 
opróżnienia, bądź po usunięciu gazu ze zbiornika za pomocą specjalnego urządzenia, 
elementów zawierających materiały wybuchowe, katalizatora spalin, kondensatorów z 
pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r., elementów zawierających 
rtęć, szyb, opon, części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane 
z następującym po demontażu procesie przetwarzania;  

 odzysk części i materiałów na surowce wtórne, dalszy demontaż wymontowanych 
elementów tzw. demontaż  "głęboki", prasowanie/ paczkowanie karoserii- kompresja; 

 strzępienie odpadów w strzępiarce; 

 segregacja i przygotowanie do transportu poza stację materiałów przeznaczonych do 
wykorzystywania np. surowców wtórnych i odpadów do unieszkodliwiania; 

 sprzedaż części do ponownego użycia, części zamiennych (sklep). 

Technologia dalszego przerobu metali (wraki, karoserie, auto-złom): 

 strzępiarka LS-HVO STW 8300 z linią sortowania i urządzeniem odpylającym – 

cyklon i odpylacz mokry Venti Oelde – instalacja do rozdrabniania odpadów 
(urządzenie strzępiące, odpylające, separujące), (źródło EZ1) 

 
Na linii strzępiarki rozdrabniane mechanicznie i sortowane są odpady o zróżnicowanych 
wymiarach, kształtach i składzie. Strzępiarka służy do przetwarzania (sortowanie i 
rozdrabnianie odpadów złomu), tu w szczególności karoserii i części wraków 
samochodowych.  
Uzyskane drobne kawałki materiału w dalszych fazach przerobu mogą być segregowane na 
frakcje materiałowe i przekazane odbiorcom do przerobu jako surowiec, lub do utylizacji.  
Linia wyposażona jest w następujące układy funkcjonalne: 

 Urządzenia rozdrabniające; 

 Instalacja odpylająca rozdrabniacza; 

 Linia złomu Fe z separatorem powietrznym, separatorem magnetycznym i separatorem 
ręcznym; 

 Linia metali kolorowych NE; 

 Linia lekkiej frakcji odpadów; 

 Układ sterowania.  
 
Urządzenia do zgniatania- kompresji złomu (w tym karoserii) platformowe: 
 

 linia do cięcia złomu wielkogabarytowego prasonożyca BECKER HY 1100 Mp 

(źródło EZ2) 
 
Prasonożyca przeznaczona jest do cięcia wielkogabarytowego złomu ciężkiego, średniego i 
pomieszanego, możliwe jest paczkowanie złomu lekkiego, dodatkowo wyposażona jest w 
urządzenia do łamania szyn zakładane na ramę nożową. Cykl technologiczny pracy 
przedstawia się następująco: 

 Załadunek złomu niewsadowego o odpowiednich gabarytach do kosza zasypowego; 

 Przerzut złomu do komory prasowania; 

 Prasowanie wstępne w komorze prasowania przy pomocy prasy wstępnej, pokryw 
zgniatających oraz skrzydła bocznego uchylnej ściany bocznej – flippera; 

 Przesuw złomu wstępnie zgniecionego przy pomocy Wypychu na żądaną długość 
cięcia pod stempel i sanie nożowe; 

 Prasowanie końcowe przy pomocy stempla; 

 Cięcie złomu sprasowanego, który następnie zsuwa się po rynnie zsypowej do 
wgłębnego zasobnika; 

 Odbiór złomu ciętego z zasobnika wgłębnego.  
 

 paczkarka Henschell (źródło EZ3) 

Paczkarka służy do zagęszczenia wysortowanych odpadów metali. Dotyczy to odpadów 
występujących w postaci luźnej i zajmujących znaczną objętość przy stosunkowo małej 
masie. Odpady podawane są do podajnika paczkarki, gdzie są one przemieszczane do 
komory prasowania. Następnie specjalny popychacz powoduje sprasowanie odpadów, z 
których formowany jest blok o kształcie prostopadłościanu. Przetwarzanie odpadów w 
paczkarce zmierza do zmniejszenia objętości odpadów co znacznie ułatwia transport 
poprzez ograniczenie objętości odpadów. Ponadto uformowany jednorodny blok metalu jest 
łatwiejszy do wykorzystania w hutnictwie.  
 

 instalacja sortownicza odpadów postrzępiarkowych moduł postshredder 

STEINERT (źródło EZ4) 
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Odpady nierozsortowane w linii strzępiarki (pozostałości ze strzępiarki) kierowane są na 

linię do sortowania metali. Służy ona do oddzielenie zmieszanych odpadów zawierającym 

metale od materiałów niemetalowych przez przesiewanie wibracyjne oraz oddziaływanie 

pola magnetycznego. Posortowane materiały w dalszych fazach przerobu mogą być 

segregowane na frakcje materiałowe i przekazane odbiorcom do przerobu jako surowiec 

lub do utylizacji. Materiał przeznaczony do sortowania podawany jest za pomocą ładowarki, 

chwytaka lub innego urządzenia do pojemnika zasypowego, z którego podawany jest 

podajnikiem taśmowym o regulowanej prędkości przesuwu na taśmociąg, nad którym 

znajduje się wstępny separator magnetyczny metali żelaznych. Następnie materiał z 

podajnika spada na przesiewacz wibracyjny z podwójnym pokładem przesiewającym, na 

którym odbywa się podział na trzy frakcje zależnie od średnicy materiału. Jakość i szybkość 

przesiewania reguluje się z prędkością obrotową silnika wału niewyważonego. Materiały, o 

najmniejszej średnicy (sypkie) spadają przez dwa ruszty oraz sito poliuretanowe na 

taśmociąg, którym są transportowane na pryzmę z materiałem sypkim.  

 

 młyn młotkowy FLEX 500 MOBILE, (źródło EZ5) 

 
Jest to urządzenie całkowicie zabudowane, służące do rozdrabniania odpadów 
składających się z wielu materiałów, w szczególności silników elektrycznych, elementów 
maszyn i urządzeń, mieszanin kabli itp.  
Materiał wyjściowy przy pomocy ładowarki chwytakowej podawany jest do komory 
zasypowej, skąd następnie przy pomocy popychacza kierowany jest do komory młyna, 
gdzie następuje rozdrobnienie materiału do określonej granulacji. Powstaje tu mieszanina 
materiałów magnetycznych i niemagnetycznych która spada przez kratę na stół wibracyjny i 
następnie przenoszona jest na pas odprowadzający. W trakcie przesuwania się materiału 
następuje oddzielenie frakcji magnetycznej od niemagnetycznej. Materiał magnetyczny 
przekierowywany jest na boczny pas odprowadzający, materiał niemagnetyczny 
odprowadzany jest pasem głównym do kontenera.  
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Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, 

surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POJAZDY wycofane z eksploatacji - przewidywane 13 000 ton/rok 

kat. M1, N1, trójkołowe pojazdy silnikowe, z wyłączeniem motocykli trójkołowych 

odpady o kodach 16 01 04* - 11 700 ton/rok (90%), 16 01 06 1 300 ton/rok (10%) 

 SEKTOR 1  przyjmowania  pojazdów 

 zgłoszenie w biurze obsługi klienta 

 dostawa, ważenie- waga samochodowa, wyładunek na plac parkingowy przyjętych pojazdów 

 ewidencja pojazdu 

 unieważnienie dokumentów, wydanie zaświadczenia  

 SEKTOR  2 magazynowania pojazdów  

 na placu parkingowym przyjętych pojazdów  

 tymczasowe magazynowanie na stanowisku diagnostyki  - przed halą stacji 

 wewnątrz stacji demontażu , bezpośrednio na stanowiskach do diagnostyki 

 diagnostyka, ocena przydatności i weryfikacja poszczególnych elementów i części pojazdu do sprzedaży przez stację 
jako sprawne części zamienne lub do regeneracji 

DEMONTAŻ 

16 01 04*  16 01 06 

SEKTOR 4 demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części 
nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym 
odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo 
unieszkodliwienia 
 demontaż bezpośredni - prace mechaniczne, wycinanie, wybijanie, 

OCENA PRZYDATNOŚCI (podział na odpady i produkty) w hali demontażu 
na stanowiskach demontażu odzysk selektywny materiałów (z uwzględnieniem 

pełnej segregacji), przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do 
ponownego użycia:  

 spełniające wymagania jakości a często uszkadzane przy stłuczkach:  
o zderzaki, chłodnice, maska silnika, klapy tyłu,  
o kompletne drzwi z szybami,  
o szyby 160120 
o koła, opony 160103,  
o lampy, lusterka 

 zespoły sterowane mechanicznie często używane,. typu przełączniki, skrzynie 
biegów, 

 urządzenia pracy ciągłej: alternatory, rozruszniki, silniki , silniki wycieraczek 

 części zawierające metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane w 
następującym po demontażu procesie strzępienia, np. gaźniki, felgi aluminiowe 
160118 

 gaśnice,  

 siedzenia (pianka uretanowa, włókna) 

 elementy elektryczne i elektroniczne, całe zestawy, podzespoły 

 nadające się do recyklingu duże części z tworzyw sztucznych, w szczególności 
zderzaki, deski rozdzielcze i pojemniki na płyny, inne tworzywa sztuczne, guma, 
uszczelki, pianki, 160119 

 tekstylia, np. wykładziny, tapicerki, pokrowce, pianka poliuretanowa 

 demontaż "głęboki"- wymontowywanie więcej elementów niż wskazane 
wyżej 

 elementy skłądające się głównie z metali żelaznych: silniki samochodowe, 
skrzynie biegów,  całe zestawy napędowe, rozruszniki, alternatory, tylni most, 
rama pojazdu, zawieszenie, 160117 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 160213* 

 inne elementy szklane 160120 
 pianka poliuretanowa i inne elementy z tworzyw sztucznych , tapicerka, 

pokrowce 160119 

 inne odpady, np.  wiązki elektryczne, gumy, 160199 

 

SEKTOR 3 usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym 
płynów 
 
 w hali demontażu na stanowiskach demontażu: 

 wymontowanie elementów niebezpiecznych 
 filtr oleju, 160107* 

 akumulator, 160601*, 160602*, 160605 

 kondensator z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.,160109* 

 katalizator spalin, 160801, 160802*, 160803 

 zbiornik z gazem bez jego opróżniania 160121*, bądź po usunięciu gazu 160116 ze zbiornika 
za pomocą specjalnego urządzenia  

 elementy zawierające materiały wybuchowe 160110* (poduszki powietrzne), lub ich 
unieszkodliwienie poprzez ich wyzwolenie w sposób elektryczny lub mechaniczny wewnątrz 
lub na zewnątrz pojazdu, powstałe odpady 160122 

 instalacje elektryczne i elektronika,  elementy zawierające rtęć- 160108*, np. lampy 
wyładowcze do reflektorów, lampy fluoroscencyjne wskaźników deski rozdzielczej oraz części 
zamienne w pojazdach homologowanych przed 1 lipca 2012r. 

 okładziny hamulcowe zawierające azbest (okładziny cierne sprzęgieł i tarcz hamulcowych, taśmy hamulcowe - zawartość azbestu 

od 65 do 100%) 
  osuszenie z płynów chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach 

przeznaczonych do ponownego użycia, usunięcie: 

 paliw i płynów eksploatacyjnych: benzyna 130702*, olej napędowy 130701*, gaz płynny 
130703* i inne paliwa 

 oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, oleje do przekładni hydraulicznych 130208*, olej 
hydrauliczny 130113* , łącznie zgromadzone 130208* 

 płyn hamulcowy 160113*, olej wspomagania, z amortyzatorów, płyn chłodzący 
160114*, płyny zapobiegające zamarzaniu, płyn odmrażający 160115 

 płyn ze spryskiwaczy, 160115 

 czynnik chłodniczy z układu klimatyzacyjnego (freony, HCFC, HFC) za pomocą stacji 
odzysku 140601* 

 
Zamiana kodu 16 01 04* (zużyte lub nienadające się do użytkowania 

pojazdy) na 16 01 06 (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, 
niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów) 

SEKTOR 5 magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia 

 bezpośrednio na placu składowym, w kontenerach i pojemnikach, np. palety na silniki 

 w hali H1 w  pomieszczeniu magazynowym  i w sklepie  - regały magazynowe na części 

SEKTOR 6 magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów 

 odpady niebezpieczne w pomieszczeniu magazynowym  materiałów niebezpiecznych wewnątrz stacji  

 odpady nadające się do odzysku lub recyklingu w magazynie odpadów  wewnątrz stacji lub bezpośrednio na placu składowym, plac 
betonowy, boks betonowy (m.in. na opony wyposażony w gaśnicę) w kontenerach i pojemnikach 

 tymczasowo w innych sektorach składowania odpadów skupu złomu  

 karoseria gnieciona i cięta na wyznaczonym miejscu skupu złomu w sektorach składowania metali, przygotowana do bezpośredniego  użycia w hucie lub przerobiona 

w strzępiarce.  
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Technologia budowy/ 
realizacji poszczególnych 
obiektów, elementów 
inwestycji 

 
Na tym etapie nie opracowano szczegółowego projektu budowlanego oraz 
technologii stacji demontażu, posłużono się zatem ogólną koncepcją planowanego 
przedsięwzięcia. 
Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe:  

Obiekt stacji wolnostojący, z halą warsztatową wielostanowiskową, budowany w 
technologii standardowej, murowanej lub w konstrukcji lekkiej stanowo- blaszanej, 
lub w konstrukcji mieszanej murowanej z lekką stalowo –blaszaną.  
 
Z uwagi na charakter obiektu planuje się posadzkę przemysłową z płyty betonowej 
z betonu posadzkowego z systemem odwadniającym, wpiętym do separatora 
ropopochodnych. Utwardzenia terenu sektorów – płyty drogowe żelbetonowe, 

płyty z betonu monolitycznego, asfaltobeton lub kostka brukowa na podbudowie 
umożliwiającej wjazd ciężkich wozów takich jak samochody ciężarowe, wozy straży 
pożarnej (np. podsypka piaskowo-cementowa).  

Technologia, sposób 
użytkowania/ eksploatacji 
inwestycji (przeznaczenie i 
wykorzystanie) z 
uwzględnieniem 
oddziaływania na 
środowisko 

Ogólnie stacja demontażu przeznaczona i wykorzystywana do recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. Teren  (6 sektorów i pomieszczenia stacji) 
wykorzystywane wg poniższego przeznaczenia: 

1. Sektor przyjmowania pojazdów- biuro, waga 

 
2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów- plac składowy 

Zakazuje się magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w pozycji 
na boku i na dachu. 

3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych- w 

hali 
Sektor będzie wyposażony w następujące elementy: 

 urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, 

 oznakowanie pojemniki na oleje z pojazdów, 

 oznakowane pojemniki na pozostałe usunięte z pojazdów płyny 
eksploatacyjne, 

 oznakowane, wykonane z materiałów kwasoodpornych pojemniki 
przeznaczone na usunięte z pojazdów akumulatory, 

 oznakowane pojemniki na zdemontowane z pojazdów butle z gazem, 

 oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdów układy klimatyzacyjne oraz 
pojemniki na usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające 
warstwę ozonową, 

 oznakowane pojemniki na elementy wyposażenia pojazdów zawierające 
materiały wybuchowe, 

 pojemnik na zdemontowane z pojazdów kondensatory, 

 oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdów elementy zawierające rtęć, 

 sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych  
z pojazdów. 

4. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części 
nadających się do ponownego użycia - w hali 

Wyposażony zostanie w: 

 urządzenia techniczne i narzędzia, 

 oddzielne pojemniki na szyby hartowane i szyby hartowane klejone, 
zdemontowane z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 pojemniki na części zawierające metale nieżelazne, 

 pojemniki transportowe na zdemontowane elementy. 
5. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów 

wyposażenia  
i części nadających się do ponownego użycia. 

6. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. 
 
Przewidywany wpływ na środowisko, w tym ludzi:  

 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może 
wyniknąć z:  

 gospodarki odpadami: 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje,  
 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale 

ciężkie, 
 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych, 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu 
i wód gruntowych, a tym samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów 
mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć).  

 emisji hałasu przemysłowego w tym transportu 
 z demontażu w hali w części warsztatowej (wybijanie, cięcie, 

stukanie); 
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 z przerobu złomu na złomowisku w maszynach (kompresja: 

zgniatanie, paczkowanie- prasy, paczkarki, belownica, 
prasonożyca, strzępienie w strzępiarce i młynie młotkowym, 
sortowanie i przesiewanie na linii sortowniczej); 

 z przeładunku odpadów – głównie złomu; załadunek/ 

rozładunek- praca ładowarki, koparki przeładunkowej z 
chwytakiem, praca wózków widłowych 

 ze środków transportu (transport ciężki), samochody  

ciężarowe, osobowe; 
 gospodarki wodno-ściekowej z terenów zanieczyszczonych, 

analogicznie jak w przypadku nieodpowiedniej gospodarki odpadami, 
przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z wodami 
deszczowymi i roztopowymi z placów magazynowo- składowych oraz hałd 
odpadów.  

 emisje gazów i pyłów do powietrza to: przy przerobie i przeładunku 

złomu – chmury pyłu, dymy z cięcia, spaliny silników spalinowych 
transportu ciężarowego, osobowego i maszyn, kotłownia grzewcza (paliwo 
stałe, olej opałowy) na potrzeby c.w.u i c.o. , dymy z cięcia i przepalania 
złomu; 

 potencjalne pola i promieniowanie elektromagnetyczne:  na bramce 

skaner promieniowania radioaktywnego  (system detekcji materiałów 
promieniotwórczych/ radioaktywnych, wykorzystuje promieniowanie 
rentgenowskie)- narażone na ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i 
separatory magnetyczne na liniach sortowniczych i do przerobu złomu oraz 
cięcie złomu łukiem elektrycznym – potencjalne narażenie na ekspozycję 
pracowników. Natężenie pól szybko maleje w miarę oddalania się od 
źródła. Brak stref zagrożenia z uwagi na ekranowanie obudowami. Brak 
możliwości występowania wysokiego poziomu ekspozycji, ponieważ brak 
sprzężeń pojemnościowych – kumulacji, źródła rozprzestrzenione w 
terenie. Z reguły niski poziom ekspozycji na ludzi nie wymaga szczegółowej 
oceny poziomu ekspozycji i działań prewencyjnych pod warunkiem 
właściwego funkcjonowania urządzenia i organizacji pracy. 
 

Ponadto mało istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą 
uciążliwości prac budowlanych, szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak 

te uciążliwości będą tymczasowe.  

Sposób zagospodarowania zaplecza budowy  

Teren jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich – ogrodzenie stalowo-betonowe. Budowa pod nadzorem 
kierownictwa. Lokalizacja zaplecza na sprzęt i drobne narzędzia spalinowe – wiata. 
Baza magazynowa – jako baza magazynowa będzie służyć dz. ewid. nr 56. Zagospodarowanie bazy: tymczasowe 

magazyny na specjalistyczne narzędzia i maszyny oraz kontenery otwarte na przeładunek surowców, materiałów. 
Zaplecze socjalno-bytowe, stróżówka w budynku socjalno-biurowym zakładu. Wyznaczenie i przygotowanie 
tymczasowych miejsc do magazynowania humusu, ziemi, materiałów sypkich do prac budowlanych, w postaci 
pryzm, z uwzględnieniem i wyposażeniem odpowiednich zabezpieczeń: plandek, papy lub folii do okrycia i 
zabezpieczenia przed zawilgoceniem oraz rozwiewaniem. Masy ziemne: humus i urobek z wykopu pod fundamenty 
zostaną wykorzystane na odkład na terenie działki w miejscu uzgodnionym z inwestorem. Istniejący teren w zakresie 
ukształtowania wysokościowego na granicach z sąsiadującymi działkami pozostanie bez zmian. 
 
Drogi transportowe, ciągi komunikacyjne i place manewrowe - gruntowe, niwelowane, wytyczanie trasy dróg 

wewnętrznych tymczasowych powinno uwzględniać racjonalne prowadzenie rozładunków/ załadunków w m iejscach 
dogodnych, z użyciem ekonomicznie uzasadnionej mechanizacji i jak najmniejszej odległości od realizowanych 
obiektów i blisko miejsc przeznaczenia (jak najkrótsze). 
 
Sposób zabezpieczenia środowiska wodno- gruntowego przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami 

ropopochodnymi- takimi jak paliwa, oleje, to: 

 wykorzystanie sprawnego sprzętu, maszyn, środków transportu; 

 kontrola i diagnostyka bieżąca sprzętu, maszyn, środków transportu oraz w trakcie pracy i postoju gruntu 
pod środkami transportu lub maszynami; 
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d) Przewidywane rodzaje i ilości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 

 
  

ETAP REALIZACJI 

Na etapie realizacji inwestycji, oddziaływanie na środowisko będzie  lokalne oraz tymczasowe, związane głównie z 
pracami prowadzonymi na terenie budowy, montażem wyposażenia i pracami wykończeniowymi. Wpływ prac na 
otoczenie będzie miał charakter krótkotrwały, przemijający. 

Okres, terminy Planuje się 3 miesięczny okres budowy 

Ilość zatrudnionych max 20 osób ekipy budowlanej 

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA - na tym etapie emisja będzie miała głównie 
charakter niezorganizowany  

Prace budowlane Spalanie paliw w silnikach spalinowych 

Przy robotach budowlanych i montażowych możliwa jest 
emisja pyłu i kurzu pochodząca głównie z transportu 
ciężkiego, prac związanych z równaniem i 
zagospodarowaniem terenu oraz uporządkowaniem 
istniejącego terenu. Nie jest możliwe oszacowanie ilości 
wprowadzonych do atmosfery zanieczyszczeń z procesu 
realizacji prac, ze względu na niezorganizowaną emisję 
pyłów (wtórne pylenie pyłu z podłoża). Istotnym 
czynnikiem mającym wpływ na wielkości emisji jest tu 
stan obecny terenu, jego nawierzchnia, stan podłoża, a 
przede wszystkim warunki pogodowe.  
 
Z danych literaturowych wg opracowania US-EPA, AP–
42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors, punkt 
13.2.3 Heavy Construction Operations został określony 
na drodze pomiarowej na terenie budowy podmiejskiego 
centrum handlowego z funkcją mieszkalną i obejmuje 
różnorodne operacje:  
Wskaźnik emisji pyłu:  E(pył ogółem) = 2,69 Mg/ha/miesiąc 

E(pył ogółem) = 2,69 Mg/ha/miesiąc 

Pow. – pow. budynku stacji ok 320 m
2
 

E = 2,69 Mg/ha/miesiąc * 0,032 ha = 0,086 Mg/miesiąc 

~ 260 kg pyłu (3-miesięczny okres budowy) 

Pojazdy samochodowe (dostawa i transport elementów 
instalacji i materiałów, auta pracowników) oraz niektóre 
maszyny robocze będą źródłem emisji spalin, a w nich 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych: tlenek węgla CO,  
di tlenek azotu NO2 i  di tlenek siarki SO2, mieszaniny 
węglowodorów alifatycznych i aromatycznych  C6H6, 

pył zawieszony. 
 
Z punktu widzenia Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. Nr 25/2008r., poz. 150, ze zm. – art. 3) tego typu 
źródła nie są uznawane za instalacje i nie podlegają 
obowiązkowi przestrzegania standardów emisyjnych i 
pomiarom wielkości emisji. 
W związku z realizacją nowego przedsięwzięcia zakłada 
się około 8 kursów/dziennie w trakcie budowy.  

HAŁAS 

Źródła hałasu to głównie roboty budowlane i montażowe, wykorzystywany sprzęt budowlany oraz środki transportu.  
Propagacja hałasu zależy od intensywności prac. Sprzęt ciężki stanowiący największe źródło hałasu i drgań 
(obrabiarki metali, młoty pneumatyczne, koparki, ubijarki, dźwigi, samochody ciężarowe) o ile będzie użytkowany to 
tylko w porze dziennej. 

GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA 

Ścieki bytowe /komunalne Ścieki przemysłowe 

Przewiduje się wytworzenie ścieków wg zużycia wody 
ok. 40 m

3
 na cele komunalne, socjalno- bytowe 

pracowników budowy, montażu i dozoru oraz 
gospodarcze utrzymanie czystości. Teren 
przedsięwzięcia jest skanalizowany - ścieki komunalne 
odprowadzane będą do istniejącej zakładowej 
kanalizacji sanitarnej, które docelowo trafią do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej – zagospodarowanie w 
ramach MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia -brak ścieków z 
instalacji, które można by było zakwalifikować do 
przemysłowych.  

Wody opadowe  

Cały teren zakładu wyposażony jest w kanalizację deszczową ujmującą wody opadowe, które kierowane są do 
separatora ropopochodnych, a następnie do sieci kanalizacji deszczowej sąsiedniego zakładu Faelbud. Na etapie 
realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się zagospodarowanie wód opadowych.  
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ETAP EKSPLOATACJI 

WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA  

Spalanie paliw w silnikach, na potrzeby stacji demontażu  

Wielkość emitowanych pyłów przeładunku złomu -rozładunek/załadunek koparką, ładowarką jest trudna do 
wyznaczenie ze względu na brak danych literaturowych i wskaźników. 

 Jest źródłem nieskoncentrowanych emisji gazów spalinowych (CO, CO2, C6H6, NOx i SOx, mieszaniny 
węglowodorów alifatycznych i aromatycznych).  

 Z punktu widzenia Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25/2008r., poz. 150, ze zm. – art. 3) tego 
typu źródła nie są uznawane za instalacje i nie podlegają obowiązkowi przestrzegania standardów 
emisyjnych i pomiarom wielkości emisji.  

 W związku z realizacją nowego przedsięwzięcia zakłada się około 16 kursów dziennie samochodów 
osobowych osób postronnych (klientów stacji demontażu), właściciela, pracowników stacji, około 16 
kursów dziennie samochodów ciężarowych, 8 kursów dziennie wózki widłowe.  

Założenia do obliczeń: 

Emitor 
Prędkość 

[km/h] 

Długość 
odcinka 

[km] 

Ilość 
kursów 

Ilość 
wjazdów/ 
wyjazdów 

Czas 
pracy 

[h] 

Ilość 
poj./h 

Wys. 
Emitora 

[m] 

L1 - transport zewnętrzny - osobowy 10 80,9 16 32 16 2,0 0,4 

L2 - transport wewnętrzny - osobowy 10 49,8 16 32 16 2,0 0,4 

L3 - transport zewnętrzny - ciężarowy 10 93,8 16 32 16 2,0 0,4 

L4 - transport wewnętrzny - ciężarowy 10 371,1 16 32 16 2,0 0,4 

L5 - transport wewnętrzny - ciężarowy 10 59,6 16 32 16 2,0 0,4 

L6 - transport wewnętrzny - wózki widłowe  10 126,4 8 16 16 1,0 0,4 

  

Grupa pojazdów Prędkość. km/h 
Wskaźnik emisji (g/km) wg. prof. Zdzisława Chłopka 

CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 
samochody osobowe 10 11,2717 0,0926 1,5473 1,0831 0,3249 0,7004 0,0286 0,0760 

samochody ciężarowe 10 8,2645 0,0657 1,3674 0,9572 0,2872 1,5286 0,3314 0,2694 
 

 

Emisja pyłów z współistniejących z przedsięwzięciem instalacji do dalszego przerobu złomu:  
o prasonożyca, paczkarka, młyn młotkowy, linia sortownicza – emisja niezorganizowana 
o strzępiarka  

(do analizy oddziaływania skumulowanego) 

prasonożyca, paczkarka, młyn młotkowy, linia sortownicza, cięcie złomu – emisja niezorganizowana 

Ze stacji demontażu planuje się przerabiać ok. 10 tyś. ton (9360 ton do recyklingu), kompresja i cięcie złomu 
karoserii, wraków, auto-części powoduję emisję niezorganizowaną, obliczoną wg wskaźników jak dla młynów 
strzępiących i strzępiarek ok. 0,1% całkowitej masy odpadów - unos pyłu (0,1% z 10 tyś. ton= 10 ton/rok, śr. wys. 

3 m, przyjęto, że cztery instalacje będą pracować efektywnie po 16 h dziennie przez 252 dni w ciągu roku, zatem 16 
h/d x 252 dni robocze= 4032 h/rok- efektywny czas pracy ok. 4000 h.  

      
           

           
       

   

 
      

  

 
  

           
        

 
             

strzępiarka – emisja zorganizowana 

Na działce inwestycyjnej znacznym zanieczyszczeniem jest emisja pyłu ze strzępiarki. W celu zmniejszania ilości 
pyłów przedostających się do powietrza atmosferycznego, instalacja jest wyposażona w urządzenia odpylające 

Venti Oelde składającym się z dwóch cyklonów i filtra wodnego (skuteczność redukcji pyłu resztkowego, którą 
gwarantuje producent do 20 mg/m

3
). Emisje ze strzępiarki po oczyszczeniu w dwustopniowym układzie odpylania 

wynosi ok. 1,94 kg/h PM10, co daje w skali roku ok. 7,76 Mg (Decyzja Pozwolenie Zintegrowane nr PZ 3/2016 z dnia 22 lutego 

2016 r (RŚ-V.7222.7.2015.MCHW). Emitor stalowy, o wys. 20 m, średnicy na wylocie 1,25 m. Na emitorze zainstalowany 
jest punkt do pomiaru emisji zanieczyszczeń.  

Numer emitora Źródła emisji 
Emisja dopuszczalna 

Czas pracy [h/rok] 
Substancja [kg/h] 

E1 
Procesy w 

strzępiarce złomu 
Pył PM10 1,94 4000 

Instalacja odpylająca – cyklon i odpylacz mokry. Stężenie pyłu po przejściu przez odpylacz wynosi <20 mg/m
3
. Przepływ gazu 

wynosi 97000m
3
/h -> 20 mg/m

3
 * 97000 m

3
/h = 1940000 mg/h = 1,94 kg/h  

1,94 kg/h * 4000 h/rok (deklarowany przez użytkownika max czas pracy 250 dni x 16 h)  = 7760 kg/rok = 7,76 Mg/rok 
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Wg protokołu kontroli WIOŚ WI.7024.86.2011 wskaźnik pyłu zawieszonego PM10 –- 0,034 kg/h => 0,034 kg/h  x 
4000 h/rok = 136 kg PM10 /rok. Pomiary - protokół z dnia 31.07.2008 Sprawozdanie z badań ( jeszcze nieakredytowanych) stężeń 

zanieczyszczeń nr 12/08 wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Zlecenie z dnia 
26.06.2008,data pobrania próbki 16.07.2008). 

 Próbka I Próbka II Średnie 

Stężenie pyłu  i gazów odlotowych w warunkach umownych w mg/m3 (Tu = 273K; Pu = 1013 hPa; X = 0 – gaz suchy) 

Pył – badania nieakredytowane 0,0003 0,0004 0,00035 

Emisja w kg/h 

Pył – badania nieakredytowane 0,031 0,037 0,034 

 
W 2012 r. WIOŚ Lublin podjął próbę zmierzenia emisji pyłu ze strzępiarki na stanowisku przeznaczonym do pomiaru 
(na wys. ok. 14 m przy emitorze strzępiarki), pomiary nie zostały wykonane, odstąpiono od wykonania pomiaru z 
powodu sprzętu jakim dysponuje WIOŚ: 

1. zainstalowane na emitorze króćce pomiarowe nie pasowały do urządzenia pomiarowego jakim dysponuje 
WIOŚ; 

2. ze względu na bezpieczeństwo pracowników, zarówno WIOŚ jak i złomowiska – sprzęt wymaga ludzkiej 
obecności w obrębie instalacji w czasie jej funkcjonowania – zatem nie ma możliwości pozostawienia ich 
bez obsługi, a tym samym wykonania niezbędnych pomiarów (protokół kontroli WIOŚ WI.70.24.86.2011.AM.ML 
z 2012 roku). 

 KOTŁOWNIA - instalacja grzewcza – kocioł na olej opałowy   

 Wielkość emisji policzono ze zużycia średniorocznego paliwa i wskaźników emisji wg KOBIZE. 

 https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf 

 Produkty spalania gazu to typowe produkty energetycznego spalania paliw, tj. – SO2, NO2, CO, CO2, pył zawieszony (PM10), 
benzoapiren.  

 Parametry procesu spalania oleju opałowego  

 Wartość opałowa MJ/kg 40,4 

 Zawartość siarki % 0,1 

 Szacowane zużycie m
3
 6,0 

 Moc kotła MW  30 kW 

 Sprawność kotła % 90 

Zanieczyszczenie Wskaźnik [g/Mg] Przewidywana emisja roczna [kg] 

 tlenki siarki  SOx/ SO2 20359,2 * zaw. siarki %) 12,22 

 tlenki azotu NOx/NO2 2395,2 14,37 

 tlenek węgla  CO 682,632 4,10 

 dwutlenek węgla  CO2 3233520 19401,12 

 pył zawieszony całkowity TSP 407,184 2,44 

 benzo(a)piren 0,31136 0,00187 

 KOTŁOWNIA – instalacja grzewcza – kocioł na paliwo stałe  

 Wielkość emisji policzono ze zużycia średniorocznego paliwa i wskaźników emisji wg KOBIZE. 

 https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf 

 Produkty spalania biomasy to typowe produkty energetycznego spalania paliw, tj. – SO2, NO2, CO, CO2, pył zawieszony (PM10), 
benzo(a)piren.  

 Emitor o wysokości 10 m i wymiarach na wylocie 0,2 x 0,25 m.  

 Parametry procesu spalania paliwa stałego (wskaźnik – węgiel ): 

 Wartość opałowa MJ/kg 25,93 

 Zawartość popiołu % 10,0 

 Zawartość siarki % 1,0 

 Szacowane zużycie tony 8,0 

 Moc kotła MW  30 kW 

 Sprawność kotła % 90 

Zanieczyszczenie Wskaźnik [g/Mg] Przewidywana emisja roczna [kg] 

tlenki siarki  SOx/ SO2 16000 * s (zaw. siarki %) 128 

tlenki azotu NOx/NO2 2200 17,6 

tlenek węgla  CO 45 000 360 

dwutlenek węgla  CO2 18 500 000 14800 

pył zawieszony całkowity TSP 1000 * ar (ilość popiołu %) 80 

Benzo(a)piren 14 0,112 

 SUMA EMISJI - opał kg/rok  

 tlenki siarki  SOx/ SO2 140,22 

 tlenki azotu NOx/NO2 31,97 

 tlenek węgla  CO 364,10 

 dwutlenek węgla  CO2 34201,12 

 pył zawieszony całkowity TSP 82,44 

 benzo(a)piren 0,11 

Obliczenia i wyniki symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym  przeprowadzono w programie 
OPERAT FB firmy Proeko (EKO-IDEA Ochrona Środowiska, licencja: 906/OW/17), zgodnie z referencyjną metodyką modelowania 
poziomów substancji w powietrzu.  Wyniki symulacji przedstawione w formie tabel oraz w formie graficznej elektronicznej  (mapki 
izolinii) w Załączniku 1 (Projekt 1 i 2) w formie elektronicznej. 

Na podstawie powyższej analizy, przewiduje się, iż w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie zostaną 
przekroczone standardy jakości środowiska poza obszarem inwestycji.  
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HAŁAS  

Źródła hałasu: 

 Hałas z demontażu w hali w części warsztatowej (wybijanie, cięcie, stukanie) 86 dB 

 Hałas z kompresji i cięcia złomu na placu składowo-magazynowym (zgniatanie, paczkowanie- prasy, paczkarki, 
belownica, prasonożyca, strzępiarka); 

 Hałas z przeładunku odpadów – głównie złomu; 

 Środki transportu, samochody  ciężarowe, osobowe. Samochody powodują emisję hałasu o poziome 74-84 dB, 
zakładając powolną jazdę, ruch komunikacyjny nie będzie uciążliwy. 

 
Istniejące obiekty technologiczne będące źródłem hałasu na terenie „złomowiska”, których działanie skumuluje się z planowanym 
przedsięwzięciem to: 

 strzępiarka z układem odpylającym - 115,0 dB; 

 paczkarka Henschell - 85,0 dB; 

 młyn młotkowy - 87,0 dB; 

 prasonożyca - 90,0 dB; 

 instalacja sortownicza - 108,0 dB; 

 koparko- ładowarka  - 89,0 dB; 

 transport osobowy, ciężarowy, wózki widłowe - 74-88 dB. 

 Skład pociągu - 80 dB;  
 
Analizę oddziaływania akustycznego (propagacja hałasu w środowisku) wykonano: 
 
Obliczenia propagacji hałasu przeprowadzono w dwóch symulacjach (dla samego przedsięwzięcia i skumulowany z istniejącymi 
przedsięwzięciami) w programie HPZ’2001 Hałas Przemysłowy Zewnętrzny, Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0200 EKO-IDEA 
B.Lalik. Projekt analizuje źródła hałasu i rozprzestrzenianie dźwięków na tereny sąsiednie, m.in. tereny zabudowań 
mieszkaniowych. Wyniki symulacji przedstawione w formie tabel i w formie graficznej elektronicznej - mapki izolinii (izofony) 
zawiera Załącznik 2 (Projekt 1-2) w formie elektronicznej: 

Projekt 1 – Stacja Demontażu Pojazdów (z kompresją złomu, bez strzępiarki) 
Projekt 2 – Stacja Demontażu Pojazdów + Skup złomu (skumulowane,  z kompresją złomu, ze strzępiarką – max 115 dB) 

 
Na podstawie powyższej analizy w projektach, przewiduje się, iż w wyniku funkcjonowania samego przedsięwzięcia oraz 
przedsięwzięć współistniejących nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji, na terenach 
chronionych akustycznie. Realizacja inwestycji nie wpłynie na kształtowanie się klimatu akustycznego w najbliższym otoczeniu. 

Nie opracowano analizy akustycznej w porze nocy z uwagi na brak źródeł hałasu w porze nocy (czas pracy od 6
00

- 22
00

).  

 

W 2015 dokonano pomiaru hałasu emitowanego przez zakład przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A. Zakład Ochrony 
Środowiska i Diagnostyki Laboratoryjnej - Sprawozdanie Nr 81/S/2015 „Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez 
urządzenia i instalacje firmy „METCOM” Sp. z o.o. Oddział Lublin. Zleceniodawca „EKO-PROJEKT” Pracownia Ochrony 
Środowiska Piotr Ciesielczuk, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 3m13 
Obrano 2 punkty pomiarowe – na granicy działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną tj. pkt 1 - dz. ewid. nr 96/4 AM-3 przy 
ul. Kasprowicza 7, pkt 2 - dz. ewid. nr 79/3 AM-3 przy ul. Kasprowicza 14. Wyniki pomiarów oraz lokalizacja punktów pomiarowych 
poniżej:  

 
Rys.  1 Lokalizacja punktów pomiarowych. 
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GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA 

Ścieki bytowe /komunalne Ścieki przemysłowe 

Szacowane wg zużycia wody na cele 
komunalne: socjalno- bytowe, 
gospodarcze utrzymanie czystości 
poza posadzkami, utrzymanie   
terenów zielonych, ilość ścieków ~ 
1200 m

3
.  W wyniku realizacji 

przedsięwzięcia nie zmienią się 
warunki zagospodarowania ścieków 
bytowych. 

 
W ramach przedsięwzięcia istnieje konieczność zapewnienia 
odprowadzenia ścieków przemysłowych powstających w wyniku 

prowadzonej działalności: 

 Na terenie zewnętrznym będą to wody odciekowe z miejsc 
magazynowania odpadów: z sektora przyjmowania pojazdów, 
w tym sektora magazynowania przyjętych pojazdów (sektory 
łączone). Ścieki będą powstawać w wyniki penetracji wód 

opadowych i deszczowych, które będą infiltrować powierzchnie 
sektorów w tym zalegających na nich odpadów. Zachodzi 
możliwość zanieczyszczeń tych wód. 

 W obiekcie budowlanym w hali warsztatowej demontażu – będą to 
ścieki z powierzchni zanieczyszczonych posadzek, z 
odwodnienia liniowego posadzek (wpusty podłogowe), z 

zagospodarowania zanieczyszczeń, z rozlanych płynów, 
wycieków z przelanych lub zniszczonych pojemników, z 
gospodarczego utrzymania czystości posadzki, z jej zmywania, 
spłukiwania, zamiatania itp. Mogą to być szlamy/wody 
zawierające oleje, płyny, paliwa, emulsje, rozpuszczalniki, 
elektrolit z baterii i akumulatorów, kwasy itp. – z sektora 
usuwania z pojazdów elementów i substancji 
niebezpiecznych, w tym płynów.  

 
Przedsięwzięcie nie będzie źródłem wytwarzania innych ścieków 
technologicznych.  
 
Z uwagi na zmianę prawa wodnego zmieni się klasyfikacja odcieków 
infiltrujących odpady wodami opadowymi, będą to ścieki przemysłowe. W 

uzyskanym pozwoleniu zintegrowanym (PZ.3/2016) jest zapis, że na 
terenie zakładu nie powstają ścieki przemysłowe, co należy zweryfikować i 
zmienić.  
 
W związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów oraz prawnymi 
minimalnymi wymaganiami projektuje się wyposażenie stacji w ustawowo 
tzw. „system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do 
separatora substancji ropopochodnych”, którym objęte zostaną wyżej 
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e) Przewidywane rodzaje i ilości odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie należy do inwestycji stricte związaną z gospodarką odpadami. Działalność polega na zebraniu i 
maksymalnym odzysku i recyklingu odpadów. Z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będą powstawać 
odpady przemysłowe i komunalne. Odpady przemysłowe to: odpady niebezpieczne (np. oleje, ciecze, akumulatory) i 
inne niż niebezpieczne (np. złom, szkło, tworzywa) w tym odpady nadające się do odzysku, ponownego 
wykorzystania (części i podzespoły do naprawy), recyklingu surowcowego (metale, szkło, tworzywa).  
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może wyniknąć z:  

 gospodarki odpadami: 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje; 

wymienione obszary. System zaprojektowany jako kanalizacja odwadniająca 
szczelne nawierzchnie, w postaci sieci kanałów i rurociągów 
odprowadzających odcieki, kierowane dalej do procesu podczyszczenia w 
separatorze ropopochodnych, a następnie wprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych miasta, tj. do kolektora kanalizacji sanitarnej komunalnej, 
jako ścieki komunalne – zmieszane socjalno – bytowe z przemysłowymi. 
 
Istniejący separator substancji ropopochodnych będzie zmodernizowany lub 
nowy zaprojektowany o przepustowości dostosowanej do wielkości   
powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków przemysłowych. 
Zgodnie ze specyfiką działalności, przewiduje się, że w ściekach 
przemysłowych mogą znajdować się substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, np. oleje mineralne i węglowodory ropopochodne, 
których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Zatem 
przedsiębiorca będzie się ubiegać o pozwolenie wodnoprawne na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 
podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego. W pozwoleniu wodno prawnym będą 
określone warunki zrzutu ścieków, w tym najwyższe dopuszczalne wartości 
ich wskaźników (np. dla węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l). 
Pozwolenie będzie formą zgody wodnoprawnej na szczególne korzystanie z 
wód.   
 
Po podczyszczeniu ścieki przemysłowe będą retencjonowane (zbierane) w 
zbiorniku bezodpływowym lub przelewowym, a z niego w razie napełnienia 
przepompowywane do kanalizacji sanitarnej (komunalnej MPWiK), na co 
firma uzyska pozwolenie wodnoprawne z racji wprowadzania ścieków do 
urządzeń innego podmiotu.   
 
Roczny opad deszczu dla Lublina – 540 mm H2O => 540 l/m

2 

 
540 l/m

2
 x 4000 m

2
 pow. zanieczyszczonej = 2160000 l = 2160 m

3 
/rok  

Ze zmywania posadzek w hali stacji będą powstawać ścieki w ilości średnio 
3 m

3
/mc => 36 m

3
/rok 

 
Razem 2196 m

3
/rok ~ max 2200 m

3
/rok ścieków przemysłowych  

podczyszczonych na separatorze ropopochodnych.   

 

Wody opadowe   

Wody opadowe i roztopowe, z odwodnienia dachów i terenów utwardzonych niezanieczyszczonych odprowadzane 
będą do wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.  

Ilość wód oszacowano na podstawie wzorów: 

 Fqqsrd (1)          oraz      dmsrdsrd tqQ 
 (2) 

gdzie:  
qśrd – ilość wód deszczowych w trakcje deszczu miarodajnego, [dm

3
/s], 

 q – natężenie deszczu miarodajnego 130 dm
3
/s · ha 

F – powierzchnia spływu [ha], pow. dachu stacji ~ 0,032 ha  
Ψ – współczynnik spływu uzależ. od spłukiwanej powierzchni 0,8 

Qśrd – ilość wód deszczowych powstających w czasie deszczu miarodajnego 15 – minutowego; [m
3
], 

tdm – czas trwania deszczu 900 s 

Strumień wód  opadowych i roztopowych z powierzchni dachów:  
 

qśrd = 130,0 · 0,8 · 0,032 = 3,328  dm
3
/s ~ 3,33  dm

3
/s 

Qśrd = 3,33  dm
3
/s · 900 s = 2997  dm

3
 ~ 3,0  m

3
 podczyszczone na separatorze ropopochodnych.   
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 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale ciężkie; 
 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych; 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 
samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć). W 
poniższej tabeli zestawiono odpady, które będą powstawać na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.  
Odpady komunalne – socjalno- bytowe pracowników – twórcy nowego porządku prawnego w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, pozostawili samorządom wolną rękę w zakresie objęcie gminnym systemem zbiórki i 
zagospodarowania odpadów tzw. posesji niezamieszkałych. Gmina Lublin wdrażając nowe rozwiązania nie 
skorzystała z tej możliwości, stąd wszelkie podmioty gospodarcze i instytucje zachowały nadal możliwość wyboru 
firm odbierających wytwarzane przez nich odpady. Odpady komunalne (z bytowania ludzi, z toalet, biur) będą 
przekazywane firmom  zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych wpisanych do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lublin. 
Wywóz śmieci komunalnych będzie się odbywać bezpośrednio z ul. Kasprowicza.  
 

I Odpady niebezpieczne 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość przewidziana 

do wytwarzania 
Mg/ rok 

Miejsce, warunki i sposób 
magazynowania i wpływ na 

środowisko 

Sposób dalszego 
zagospodarowania / utylizacji 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne  Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w wyznaczonym 
pomieszczeniu, w szczelnych 
pojemnikach, wykonanych z materiałów 
trudno palnych, odpornych na działanie 
olejów odpadowych, odprowadzających 
ładunki elektryczności statycznej, 
wyposażonych w szczelne zamknięcia. 
Na pojemnikach umieszcza się w 
miejscu widocznym: 
1) napis „OLEJ ODPADOWY" 
2) informacje o kodzie lub kodach 
odpadu wynikającą z rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

 3) oznakowanie wymagane przepisami 
szczególnymi, dotyczącymi transportu 
odpadów niebezpiecznych. Podczas 
zbierania i magazynowania olejów 
odpadowych niedopuszczalne jest ich 
mieszanie z innymi odpadami i 
substancjami , odpadami PCB, olejem 
napędowym, olejem opałowym, płynami 
chłodniczymi, płynami hamulcowymi 
oraz innymi substancjami i preparatami 
chemicznymi niebędącymi olejami; 
dopuszcza się mieszanie różnych 
rodzajów olejów odpadowych, jeśli nie 
wpłynie to negatywnie na proces ich 
odzysku lub unieszkodliwiania 

 Przekazanie odpadów do odzysku, w 
tym do regeneracji lub 
unieszkodliwiania specjalistycznym 
uprawnionym podmiotom zajmujących 
się gospodarowaniem nimi - w 
zależności od stopnia 
zanieczyszczenia odpadów i 
posiadającym stosowne zezwolenia 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

64,000 

ex 13 07 01* Olej napędowy 26,000 Przechowywanie selektywne na Przekazanie odpadów do odzysku i 

Na etapie realizacji- powstaną odpady charakterystyczne dla wznoszenia obiektów budowlanych, z prac ziemnych: masy ziemne 
z wykopów,  elementy konstrukcyjne (złom), odpady z betonu, pozostałości z instalacji i materiałów budowlanych, elementy 
wyposażenia,  mieszanki bitumiczne, materiały izolacyjne, odpady opakowaniowe  z gospodarki materiałowej (palety, folie, 
kartony, taśmy, styropian),  odpady z bytowania pracowników. 

Etap realizacji  

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadów 
Ilość 

odpadów 
Mg 

Miejsce, warunki i sposób 
magazynowania i wpływ na 

środowisko 

Sposób dalszego zagospodarowania / 
utylizacji 

17 01 01 Odpady betonu 5 
W granicach palcu budowy, 
pryzmowane, hałdowane 
tymczasowo  lub magazynowane 
selektywne w kontenerach firmy 
obsługującej teren budowy, nie 
przepełniane, wywożone na 
bieżąco. 
 
Odpowiednia gospodarka 
odpadami zapewni minimalny 
wpływ na środowisko. 

Przekazane uprawnionym podmiotom  w celu 
odpowiedniego zagospodarowania zgodnie z 
wymaganymi decyzjami, przekazywane do 
przetwarzania (odzysku- sortowanie, przemiał) 
lub ostatecznie składowania na  
składowisku odpadów, np. gminny zakład 
gospodarki komunalnej, gminny PSZOK. 

17 04 07 Mieszaniny metali 5 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym 
kamienie,  inne niż 
wymienione w 17 05 03 

10 

17 09 04 
Zmieszane odpady z 
budowy 

10 

15 01 06 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

5 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

1 

SUMA ok. 36 Mg 

Na etapie eksploatacji - odpady z funkcjonowania stacji demontażu pojazdów oraz odpady komunalne (segregowane lub 
zmieszane),  odpady z utrzymania obiektów, infrastruktury, terenów zielonych- gospodarcze utrzymanie czystości. 

Odbiór odpadów powstałych w wyniku funkcjonowania stacji demontażu pojazdów – przez firmy posiadające odpowiednie 
zezwolenia związane umową bezpośrednio z firmą MARDO.  

Przyjmując efektywny czas pracy 10 h/d i 252 dni robocze w roku oraz  średnią masę samochodu 940 kg => max zdolność 
demontażu to => 12 000 ~ 13 000 aut/rok, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% masy 
pojazdu- to ok. 10 400 ton/ rok (wykorzystane części – 1040,0 ton, recykling materiałowy – 9360 ton). 1820 ton odpadów nie 
nadających się do recyklingu (520 ton odpadów niebezpiecznych, 1300 ton – odpadów innych niż niebezpieczne. 
 
Etap eksploatacji  
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13 07 02* Benzyna 26,000 utwardzonym podłożu osobno w 
wyznaczonym pomieszczeniu, w 
odpowiednio oznakowanych zbiornikach 
ze szczelnie zamykanymi wlewami, 
zaopatrzonymi we wskaźniki 
umożliwiające ocenę stopnia ich 
napełnienia. 

unieszkodliwiania specjalistycznym 
podmiotom, zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

13 07 03* 
Inne paliwa (włącznie z 
mieszaninami) 

40,000 

14 06 01* Freony, HCFC, HFC 14,000 

Czynnik chłodniczy przechowywany w 
wyznaczonym pomieszczeniu w 
odpowiednio oznakowanych 
pojemnikach (butle do odzysku 
czynnika), spełniających wymagania dla 
zbiorników ciśnieniowych, oznaczonych 
etykietą/ naklejką z oznakowaniem i 
napisem  „niebezpieczne dla warstwy 
ozonowej". 

Przekazanie odpadów do regeneracji 
lub unieszkodliwiania uprawnionym 
podmiotom posiadającym stosowne 
zezwolenia. Czynnik chłodniczy z 
układu klimatyzacyjnego usuwany jest 
za pomocą specjalnego urządzenia 
przez pracownika posiadającego 
świadectwo kwalifikacji bądź operacja 
ta zlecana zostanie wyspecjalizowanej 
firmie 

15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 

50,000 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach, workach big- bag w 
pomieszczeniu hali 

Przekazanie odpadów 
specjalistycznym uprawnionym 
podmiotom, zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w 
innych grupach), 
tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

26,000 

16 01 07* Filtry olejowe 65,000 
Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach 
 

Przekazanie odpadów 
specjalistycznym uprawnionym 
podmiotom, zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

16 01 08* 
Elementy zawierające 
rtęć 

3,600 

16 01 09* 
Elementy zawierające 
PCB 

6,200 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
oznaczonych napisem „zawiera PCB”. 

Przekazywane do unieszkodliwiania. 
specjalistycznym uprawnionym 
podmiotom, zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

16 01 10* 
Elementy wybuchowe 
(np. poduszki 
powietrzne) 

15,600 
Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach. 

Przekazanie odpadów do 
unieszkodliwiania uprawnionym 
specjalistycznym podmiotom 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

16 01 11* 
Okładziny hamulcowe 
zawierające azbest 

3,000 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach z napisem 
„Azbest”. 

Przekazanie odpadów do 
unieszkodliwiania (poprzez 
składowanie) specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

16 01 13* Płyny hamulcowe 14,000 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu osobno, w 
odpowiednio oznakowanych zbiornikach 
ze szczelnie zamykanymi wlewami, 
zaopatrzonymi we wskaźniki 
umożliwiające ocenę stopnia ich 
napełnienia. 

Przekazanie odpadów do odzysku lub 
regeneracji, poprzez oczyszczanie 
odpadu, specjalistycznym podmiotom, 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

16 01 14* 

Płyny zapobiegające 
zamarzaniu 
zawierające 
niebezpieczne 
substancje 

14,000 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu osobno, w 
odpowiednio oznakowanych zbiornikach, 
ze szczelnie zamykanymi wlewami, 
zaopatrzonymi 
we wskaźniki, umożliwiające ocenę 
stopnia ich napełnienia 

Przekazanie odpadów do odzysku, w 
tym regeneracji specjalistycznym 
podmiotom zajmujących się ich obm, 
posiadającym stosowne zezwolenia 

16 01 21* 

Niebezpieczne 
elementy inne niż 
wymienione w 16 01 07 
do 16 01 11, 16 01 13 i 
16 01 14 

32,000 

Przechowywane selektywnie w miejscu 
zadaszonym, na utwardzonym podłożu, 
wyposażonym w urządzenie gaśnicze, 
mniejsze gabarytowo lampy w 
odpowiednich oznakowanych 
pojemnikach 

Przekazywane są specjalistycznym 
firmom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia. 
Bądź alternatywnie: 
Prowadzony jest odzysk na stacji 
demontażu, po przeprowadzeniu 
odzysku powstają odpady o kodach, 
16 01 17, 16 01 18, oraz 13 07 03*. 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne 
elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12 

32,000 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu wewnątrz 
pomieszczenia w zamkniętych 
oznakowanych pojemnikach. 

Przekazywanie odpadów do odzysku , 
w tym recyklingu specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem. 

16 06 01* 
Baterie i akumulatory 
ołowiowe 

26,000 Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, odpornych 
na działanie kwasów zawartych w tych 
odpadach. 

Przekazywanie odpadów do 
odzysku/recyklingu specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 06 02* 
Baterie i akumulatory 
niklowo-kadmowe 

26,000 

16 06 05* 
Inne baterie i 
akumulatory 

26,600 

16 08 02* 

Zużyte katalizatory 
zawierające 
niebezpieczne metale 
przejściowe lub ich 
niebezpieczne związki 

10,600 
Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach 

Przekazywanie odpadów do odzysku 
specjalistycznym podmiotom 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia. 
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Z katalizatorów powstaje złom różnych 
metali -przekazywany do hut metali. 

SUMA ok. 520 Mg/rok  

II Odpady inne niż niebezpieczne 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość przewidziana 

do wytwarzania 
Mg/ rok 

Miejsce, warunki i sposób 
magazynowania i wpływ na 
środowisko 

Sposób dalszego 
zagospodarowania / utylizacji,  

 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

25,0 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach, workach big- bag w 
pomieszczeniu 

Przekazanie odpadów 
specjalistycznym podmiotom, 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
stosowne zezwolenia 

16 01 03  Zużyte opony 350,0 ® 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w wydzielonym 
miejscu na placu w kontenerze, 
wyposażonym w urządzenia gaśnicze, 
lub w stosach zabezpieczonych przed 
osunięciem. 

Przekazywanie odpadów do odzysku 
(odzysk energii np. w cementowniach), 
w tym recyklingu (np. w wytwórniach 
granulatów) specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 12 
Okładziny hamulcowe 
inne niż wymienione w 
16 01 11 

55,0 
Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach. 

Przekazywanie odpadów do odzysku, 
w tym recyklingu 
specjalistycznym podmiotom 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 15 
Płyny zapobiegające 
zamarzaniu inne niż 
wymienione w 16 01 14 

14,0 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu osobno, w 
odpowiednio oznakowanych zbiornikach, 
ze szczelnie zamykanymi wlewami, 
zaopatrzonymi 
we wskaźniki, umożliwiające ocenę 
stopnia ich napełnienia. 

Przekazanie odpadów do odzysku, w 
tym regeneracji specjalistycznym 
podmiotom zajmujących się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 16 
Zbiorniki na gaz 
skroplony 

160,0 ® 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach w miejscu 
wyposażonym w urządzenie gaśnicze. 

Przekazywanie odpadów do odzysku 
specjalistycznym podmiotom 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 17 Metale żelazne 7500,0 ® 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, lub w 
oznaczonym miejscu na placu w stosach 
zabezpieczonych przed osunięciem. 

Przekazywanie odpadów do odzysku , 
w tym recyklingu (głównie huty metali 
żelaznych) specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 18 Metale nieżelazne 950,0 ® 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach, odpady o dużych 
gabarytach przechowywyane są w 
stosach zabezpieczonych przez 
osunięciem. 

Przekazywanie odpadów do odzysku , 
w tym recyklingu (głównie w hutach 
metali nieżelaznych) specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 150,0 ® 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, zderzaki 
gromadzone są na placu w 
wyznaczonym miejscu. 

Przekazywanie odpadów do odzysku 
(np. spalanie z odzyskiem energii) w 
tym recyklingu, specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem,  posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 20 Szkło 250,0 ® 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach oddzielnie 
szyby przednie klejone, oraz oddzielnie 
pozostałe szyby hartowane. 

Przekazywanie odpadów do odzysku, 
w tym recyklingu 
specjalistycznym podmiotom 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 01 99 
Inne niewymienione 
odpady 

190,0 
Przechowywane selektywnie w 
wyznaczonym miejscu w pojemnikach 
przygotowane do transportu. 

Przekazanie odpadów do 
unieszkodliwienia lub odzysku 
specjalistycznym uprawnionym firmom 
posiadającym stosowne zezwolenia 

16 06 05 
Inne baterie i 
akumulatory 

24,0 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, odpornych 
na działanie substancji  zawartych w tych 
odpadach. 

Przekazywanie odpadów do 
odzysku/recyklingu specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

16 08 01 

Zużyte katalizatory 
zawierające złoto, 
srebro, ren, rod, pallad, 
iryd lub platynę (z 
wyłączeniem 16 08 07) 

40,0 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach. 

Przekazywanie odpadów do odzysku 
specjalistycznym podmiotom 
zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 
Z katalizatorów powstaje złom różnych 
metali -przekazywany do hut metali. 

16 08 03 

Zużyte katalizatory 
zawierające metale 
przejściowe lub ich 
związki inne niż 
wymienione w 16 08 02 

40,0 

19 12 08 Tekstylia 222,0 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach. 

Przekazywanie odpadów do odzysku, 
w tym recyklingu, specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 

19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 

530,0 

Przechowywanie selektywne na 
utwardzonym podłożu w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach. 

Przekazywanie odpadów do odzysku, 
w tym recyklingu, specjalistycznym 
podmiotom zajmującym się ich 
zagospodarowaniem, posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia 
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20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

160,0 
Przechowywanie w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach. 

Pojemniki, kontenery i worki do 
segregacji dostarczają firmy 
obsługujące Urząd Gminy Lublin w 
zakresie odbioru odpadów 
komunalnych. Te same firmy 
odpowiedzialne są również za wywóz 
odpadów komunalnych z 
nieruchomości. 
ostatecznie składowania na  
składowisku odpadów, np. gminny 
zakład gospodarki komunalnej, gminny 
PSZOK. 

® - odpady nadające się do recyklingu – 9360 ton, nienadające się do recyklingu – 1820 ton (520 ton niebezpieczne, 1300 ton inne 
niż niebezpieczne) Odpady suma - 11180 ton.  

 
Na etapie likwidacji  

 Odpady dla których nie znaleziono metod zagospodarowania, nie sprzedano i brak racjonalnych sposobów ich odzysku mogą 
zalegać na placach składowo-magazynowych w trakcie likwidacji przedsięwzięcia.  

 Prawdopodobne są akty wandalizmu (podpalenia) lub nieuczciwej, zakazanej formy zagospodarowania (dzikie wysypiska, 
utajone deponowanie w wyrobiskach. 

Powyższe jest zakazane, ale niestety prawdopodobne. 
Rozwiązaniem zagospodarowania odpadów po stacji demontażu jest organizacja tzw. „wystawki” dla potencjalnych użytkowników 
części do ponownego użycia, o ile w strumieniu zalegających odpadów się znajdą. Mogą to być akcje wyprzedażowe dla serwisów 
samochodowych, dla klientów indywidualnych. Wystawki mogłyby polegać na odsprzedaży za tzw. przysłowiową „złotówkę” części 
motoryzacyjnych. Odpady pozostałe, w tym niebezpieczne przekazane zostaną specjalistycznym podmiotom do utylizacji, na co 
firma zabezpieczy gwarancję finansową w razie swojej niewypłacalności na rzecz gminy.  

f) Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi 

 
Ze względu na brak procesów produkcyjnych nie przewiduje się zużycia surowców i materiałów w ich 
przemysłowym znaczeniu. Poniżej zestawiono przewidywane zużycie na cele realizacji i funkcjonowania 
przedsięwzięcia w cyklu roku w odniesieniu do obecnego i ostatecznego zapotrzebowania.  
  

Różnorodność biologiczna  

Zadrzewienie i zakrzaczenie „Złomowiska Zadębie” jest bardzo ubogie. Wśród 
roślinności drzewiastej pojawiają się m.in. topole tzw. amerykańskie - kilkumetrowej 
wysokości,  mieszańce europejskich i amerykańskich topól czarnych - ok. 10 m wys., 
jeden okaz brzozy brodawkowatej -ok. 2.5 m wys., pojedyncze krzewy klonu 
jesionolistnego, brzozy brodawkowatej i wierzby szarej, krzewy suchodrzewu 
tatarskiego, grochodrzewu i klonu zwyczajnego, krzewy róży pomarszczonej.  
 
Analiza składu gatunkowego roślinności zielonej na terenie złomowiska wykazała 
występowanie przede wszystkim roślin synantropijnych. Do gatunków podstawowych i 
charakteryzujących się wysoką częstotliwością występowania zarówno na terenie 
skupu złomu jak i w jego otoczeniu należą: trzcinnik piaskowy, wrotycz pospolity, 
bylica pospolita, nostrzyki biały i żółty, lucerny: siewna i sierpowata, nawłoć późna, 
marchew zwyczajna, ostrożeń polny, mannica odstająca, pokrzywa zwyczajna oraz 
podbiał pospolity. Tworzą one często opisywane w Polsce, pospolite zbiorowiska 
ruderalne jak: zespół wrotycza i bylicy pospolitej, żmijowca zwyczajnego i nostrzyków, 
stulisza Lóesela, życicy trwałej i babki większej. Wymienione zespoły roślinne panują 
zarówno na terenie złomowiska jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Wykorzystanie zasobów 
naturalnych 
Gleba 
Woda 
Powierzchnia Ziemi 

Powierzchnia ziemi wykorzystywana w ramach inwestycji to obszar max 0,432 ha.  

Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych, na gospodarcze 

utrzymanie czystości i utrzymanie terenów zielonych (dostawca MPWiK Sp. z o.o. w 
Lublinie). Szacowane zużycie roczne ok. 1,2 tyś. m

3
/rok. 

 
Gleba: będzie wykorzystywana jedynie w etapie realizacji jako warstwa utwardzeń i 

wyrównania terenu, jednak jej zasoby będą wystarczające z prac ziemnych – 
wykopów płytkich w ramach przedsięwzięcia.  
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g) Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko 

Przed realizacją przedsięwzięcia, konieczna będzie rozbiórka obecnej hali warsztatowej, wymagane będzie również 
reorganizacja terenu funkcjonującego złomowiska.  

Na etapie likwidacji prace rozbiórkowe budynku stacji nie będą uciążliwe w stosunku do 
zagospodarowania odpadów zalegających na stacji. Prowadzenie prac rozbiórkowych miałoby analogiczne 

oddziaływanie jak etap budowy (hałas, pył, kurz, odpady) z dużą przewagą odpadów remontowo- budowlanych. 

 Odpady dla których nie znaleziono metod zagospodarowania, nie sprzedano i brak racjonalnych sposobów ich 
odzysku mogą zalegać na placach składowo-magazynowych w trakcie likwidacji przedsięwzięcia.  

 Prawdopodobne są akty wandalizmu (podpalenia) lub nieuczciwej, zakazanej formy zagospodarowania (dzikie 
wysypiska, utajone deponowanie w wyrobiskach. 

Powyższe jest zakazane, ale niestety prawdopodobne. 
Rozwiązaniem zagospodarowania odpadów po stacji demontażu jest organizacja tzw. „wystawki” dla potencjalnych 
użytkowników części do ponownego użycia, natomiast odpady niebezpieczne, przekazane specjalistycznym 
podmiotom do utylizacji. 

Surowce, materiały, 
paliwa, energia, woda 

W trakcie 
realizacji 

przedsięwzięcia  - 
budowa (ok. 6 

miesięcy) 

Średniorocznie 
zapotrzebowanie 
funkcjonującego 

przedsięwzięcia (skup 
złomu), j.m./ rok 

Średniorocznie 
zapotrzebowanie dla 

nowego 
przedsięwzięcia, j.m./ 

rok 

Średniorocznie 
zapotrzebowanie 

RAZEM po 
realizacji 

przedsięwzięcia 
j.m./ rok 

Energia elektryczna 
360 kWh/miesiąc 
ok.  2200 kWh 

5 560 MWh 

 
maszyny razem 55 kWh/Mg x 40 

tyś. Mg = 2200 MWh 
 (prasonożyca 25-27 kWh/Mg, 

paczkarka  15 kWh/Mg 
moduł steinert: 13 kWh/Mg) 

 
strzępiarka - 30 kWh/Mg złomu x 

100 tyś. złomu => 
3 000 MWh 

bez strzępiarki i maszyn  30 
MWh/mc => 360 MWh w tym  

 2 kotły*maks. 30 kW x 8h/dobę 
x 252 dni ~ 60 MWh 

inne – oświetlenie  150 MWh 

 

150 MWh 
150 MWh – oświetlenie, 

maszyny) 
5 710 MWh 

 

Paliwo – olej opałowy  - 
6 ton 

Maksymalne zużycie oleju - 3 kg/h * 8h*252 dni = 6048 kg 

Paliwo stałe (np. węgiel) - 
8 ton 

Maksymalne zużycie - 4  kg/h * 8h*252 dni = 8064 kg 

Paliwo ON/Pb/ LPG -  
transport 

3  tyś. litrów 
144 tyś. litrów

 

(12 tyś. l/miesiąc) 
36  tyś. litrów

 

(3 tyś. l/miesiąc) 
180 tyś. litrów 

Woda 
na cele technologiczne, 
komunalne: socjalno- 
bytowe, gospodarcze 
utrzymanie czystości, 
utrzymanie   terenów 
zielonych 

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31 

40 m
3 

15 l*20 os. * 126 dni 
(pół roku) /1000 = 38 

m3 ~ 40 m3 

 
 
Strzępiarka (skruber 
zraszanie) – 0,024-0,1 m

3
/ 

Mg złomu * 100 tyś. Mg ~ 
2400 m

3
 (5760-10000 m

3
 

przed modernizacją) 
300 m

3
 - socjalno-bytowe  

gospodarcze utrzymanie 
czystości i  utrzymanie   
terenów zielonych 
 

~2,7 tyś. m
3
 

 
 

socjalno-bytowe  
gospodarcze utrzymanie 
czystości - 90 l/j.o./dobę 
90 l * 45 os.*252 dni/1000 
~ 1020,6 m

3 

W tym zmywanie 
posadzki  
3 m

3
/mc => 36 m

3
/rok 

utrzymanie   terenów 
zielonych –  2,5 
dm

3
/m

2
/dobę, 15 dni/m-c 

w okresie 15.04-15.09 (5 
mc) 1000  m

2 
tj. 

2,5 dm
3
*15 dni*5 

mc*1000,0  m
2
 ~ 190 m

3
 

Razem ok. 1210,6 m
3
 

 

~ 1,2  tyś. m
3
 

socjalno-bytowe  
gospodarcze 
utrzymanie 
czystości - 90 
l/j.o./dobę 
90 l * 60 os.*252 
dni/1000 ~ 1360 
m

3 

utrzymanie   
terenów zielonych 
–  2,5 
dm

3
/m

2
/dobę, 15 

dni/m-c w okresie 
15.04-15.09 (5 
mc) 1000  m

2 
tj. 

2,5 dm
3
*15 dni*5 

mc*1000,0  m
2
 ~ 

190 m
3 

Strzępiarka  – 
0,024 m

3
/ Mg ~ 

2400 m
3
 

Razem ok.: 
3950,6 m

3
 

 
~ 4 tyś. m

3
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h) 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 

Globalnie brak informacji naukowych o poważnym ryzyku dla środowiska ze strony takich instalacji jak stacja 
demontażu, uznawane są za zakłady recyklingu, czyli proekologiczne.   

Sama stacja demontażu nie należy do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, awarii 
przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej. Przy normalnej pracy zakładu- stacji demontażu, brak 
szczególnego zagrożenia, magazyny wewnętrzne oraz place składowe o ile będą nie przepełniane z obciążeniem 

dopuszczalnym przez warunki ppoż., nie powinny być źródłem jakiejkolwiek katastrofy. Jednak potencjalne 
zagrożenia istnieją, które przedstawiono poniżej:  

 Hałdowane odpady postrzępiarkowe mogą ulec samozapłonowi z uwagi na wewnętrzną temperaturę odpadów. 
Możliwe jest wystąpienie stanu żarzenia hałdy, który może przejść w pożar. Pożar może wzniecić również 

zapalenie się powłoki z materiału palnego, którą powleczony jest złom, w czasie cięcie płomieniem lub 
elektrycznością np. rury smołowe. Zmagazynowane substancje (odpady z demontażu, np. oleje, paliwa, opony, 
tworzywa sztuczne),  stwarzają zagrożenie katastrofą naturalną tylko w przypadkach losowych takich jak pożar, 
substancje niepalne ale w razie zapalenia powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoce toksyczne i w 
konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia (dioksyny i furany). Kontrola i opinia ppoż. dla 
terenu wraz z opracowaniem operatu ppoż. powinny dać wytyczne dla całego systemu ochronnego ppoż., który 
odpowiednio wdrożony i realizowany zminimalizuje ryzyko powstania pożaru. 

 Możliwym zagrożeniem dla środowiska może być niekontrolowany wyciek płynów eksploatacyjnych z 

demontowanych aut, zużytych olejów, paliw, i  przedostanie się ich do gruntu lub studzienek deszczowych i 
dalej do środowiska (rowu, rzeki, gleby). Stanowi to zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i 
zwierząt. Zawarte w nich substancje ropopochodne i  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są 
o właściwościach rakotwórczych. Narażenie ludzi i zwierząt substancjami ropopochodnymi może powodować 
uszkodzenie układu nerwowego, a przedostające się do gleby niszczą jej życie biologiczne środowiska 
glebowego wraz z roślinnością. 

 Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej bardzo niskie – obiekt istniejący – socjalno-biurowy wolnostojący, 

niski – 2-kondygnacyjny, bez dachu wielkopowierzchniowego, bez kondygnacji podziemnych, projekt i 
wykonawstwo uzgodnione z możliwymi obciążeniami zakładu i różnymi warunkami eksploatacji. Planowana 
rozbudowa hali warsztatowej stacji demontażu – w konstrukcji mieszanej (połączenie konstrukcji stalowej z 
konstrukcją murowaną).  

 W związku z eksploatacją na zakładzie współistniejącego przedsięwzięcia instalacji strzępiarki oraz 
skupu złomu możliwym niepożądanym zdarzeniem może być powstawanie tzw. „wybuchów”,  „eksplozji” 
oraz „wyfuknięć ognia”. Wśród złomu przeznaczonego do przerobu mogą znajdować się materiały 
wybuchowe w postaci niewypalonych pocisków (np. miny, bomby, granaty, zapalniki, spłonki, broń palna)  

zwłaszcza jeżeli odpady pochodzą z demobilu wojskowego. Wewnątrz strzępiarki mogą eksplodować z 
demontażu aut poduszki powietrzne,  butle stalowe lub zbiorniki po gazach i cieczach sprężonych, naczynia i 
zbiorniki po paliwach, pojemniki ciśnieniowe, gaśnice. Wybuchy mogą spowodować ogromne szkody 
materialne, a szczególnie śmiertelne wypadki z ludźmi. Na wejściach surowcowych niezbędny jest  skaner z 
systemem detekcji pól magnetycznych pozwalających na identyfikację materiałów potencjalnie wybuchowych/  
radioaktywnych/ promieniotwórczych. Wdrożenie szeregu działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania 
wszelkiego ryzyka, a także wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych tj. każdorazowa kontrola materiału 
(wraków) na każdym etapie manipulacyjnym, wstępne przetwarzanie materiału polegające na rozdrobnieniu 
oraz cięciu materiału wsadowego, ustanowienie i przestrzeganie procedur postępowania z materiałami 
potencjalnie wybuchowymi. Wymienione zdarzenia są dla firmy wyjątkowo niekorzystne, ponieważ powodują 
przestoje maszyny,  a każde uruchomienie i wyłączenie maszyny to koszt.  Każdy „wybuch” może generować  
ogromne straty (szkody mechaniczne, przestój pracy) – do tej pory miała miejsce jedna „eksplozja”, która 
doprowadziła do kilkumiesięcznego przestoju i wielomilionowych strat. Strzępiarka podlega kontroli Urzędu 
Dozoru Technicznego,  jest okresowo sprawdzana i poddawana kontroli. Zastosowane będą skuteczne 
zabezpieczenia przeciwwybuchowe oraz przeciwpożarowe, zgodnie z wymaganymi przepisami odrębnymi. W 
razie wystąpienia usterek lub zauważenia niezgodności w pracy maszyn, są one natychmiast usuwane. W 
przypadku powstania poważniejszej usterki urządzenie lub jego elementy, w zależności od charakteru awarii, są 
natychmiast wymieniane.  

 

2. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO 

 
W poniższej tabeli odniesiono się do każdego elementu środowiska wg Ustawy o ochronie przyrody. W granicach 
inwestycji oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obszarów chronionych, w tym także innych indywidualnych 
form ochrony przyrody. Obszary te, nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 
Integralność tych obszarów nie zostanie naruszona z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia. Odległość 

(w linii prostej) do najbliższego obszaru Natura 2000 wynosi ok. 3,4 km (Bystrzyca Jakubowicka PLH060096). 
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a) Inne elementy przyrodnicze i otoczenia 

Klimat 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę klimatu. 

Według klasyfikacji Köppena-Geigera Lublin leży w strefie Dfb – klimatu 
kontynentalnego wilgotnego. Cechy klimatyczne to: 

 średnie temperatury: roczna od +7,0 do +8,0 °C, lipca + 19 °C, lutego  - 5 °C; 

 wieloletnia średnia roczna suma opadów wynosi około 540 mm (najbardziej obfity 
w opady jest miesiąc lipiec - 77,0 mm, najuboższy styczeń - 29,6 mm); 

 okres letni i wegetacyjny trwają dość długo (odpowiednio 100–110 i 210–220 dni); 

Elementy środowiska Opis 

dziko występujące rośliny, 
zwierzęta i grzyby 

Analiza składu gatunkowego roślinności zielonej na terenie złomowiska wykazała 
występowanie przede wszystkim roślin synantropijnych.  Do gatunków podstawowych i 
charakteryzujących się wysoką częstotliwością występowania zarówno na terenie 
skupu złomu jak i w jego otoczeniu należą: trzcinnik piaskowy, wrotycz pospolity, 
bylica pospolita, nostrzyki biały i żółty, lucerny siewna i sierpowata, nawłoć późna, 
ostrożeń polny, mannica odstająca, pokrzywa zwyczajna oraz podbiał pospolity. 
Wśród zwierząt możliwe jest występowanie drobnych ssaków (np. mysz polna, jeż), 
płazów (np. żaba, ropucha). Gatunki te nie znajdują się na listach gatunków ginących 
lub zagrożonych wyginięciem. 

rośliny, zwierzęta i grzyby 
objęte ochroną gatunkową 

Nie zaobserwowano występowania rzadkich, endemicznych i zagrożonych 
wyginięciem oraz objętych ochroną gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich 
siedlisk i ostoi. W granicach inwestycji oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest 
obszarów chronionych, w tym także innych indywidualnych form ochrony przyrody. 

zwierzęta prowadzące 
wędrowny tryb życia 

Nie odnotowano obecnie i w przeszłości okresowego występowania gatunków 
prowadzących wędrowny tryb życia. W obrębie działki inwestycyjnej, nie 
zaobserwowano wędrówek biernych (pasywnych) – charakterystycznych dla zwierząt 
morskich, ani wędrówek czynnych, nie odnotowano również występowania gatunków 
zwierząt, które odbywają wędrówki cykliczne (regularne) np. ptaki wędrowne oraz 
zwierząt, które odbywają wędrówki niecykliczne (nieregularne) np. w wyniku klęski 
żywiołowej lub przegęszczeniem populacji. 

siedliska przyrodnicze 

Siedliska przyrodnicze – jako obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w 
ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju – nie zidentyfikowano. Na 
terenie  działki inwestycyjnej nie występują gniazda, nory, dziuple, lęgowiska, 
skupiska, wylęgarnie, jamy, doły, które mogłyby wskazywać na występowanie siedlisk 
przyrodniczych zwierząt. Najmniej wątpliwym siedliskiem jest siedlisko glebowe dla 
roślin, grzybów i zwierząt – występować mogą np. stonoga, wij, dżdżownica, turkuć 
podjadek, drewniak widełkowiec. 

siedliska zagrożone 
wyginięciem, rzadkich i 
chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów 

W odległości ok. 3,4 km znajduje się obszar  Natura 2000 - Bystrzyca Jakubowicka 
PLH060096. Na terenie znajdują się niewielkie populacje miłka wiosennego, kosaćca 
bezlistnego oraz goździka pysznego. Są to gatunki podlegające ścisłej ochronie. 
Znaczenie siedliskowe mają tu łąki zmienno wilgotne, niżowe, użytkowane 
ekstensywnie,  murawy kserotermiczne oraz płaty łęgów.  

twory przyrody żywej i 
nieożywionej oraz kopalne 
szczątki roślin i zwierząt; 

W obrębie działki nie występują twory przyrody żywej i nieożywionej np. okazałych 
rozmiarów drzewa, skały, jazy.  

krajobraz 

Krajobraz Lublina jest bardzo zróżnicowany, w centrum miasta to krajobraz typowo 
miejski – przekształcony w wyniku działalności antropogenicznej. Stworzony głównie 
przez zabudowania mieszkalne, usługowe oraz towarzyszącą infrastrukturę (drogi, 
komunikacja). Występują również tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleńce, tereny 
sportowe, tereny trawiaste, parki, ogrody) znajdujące się pomiędzy obszarami ścisłej 
zabudowy. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w części Lublina o dużej 
koncentracji terenów składowych, logistycznych, przemysłowych, magazynowych.  
Inwestycja nie zaburzy krajobrazu terenu przemysłowego. Granicę typowo miejskiego 
(w części uprzemysłowionego) krajobrazu wyznacza ul. Hajdowska ciągnąca się 
wzdłuż wschodniej części Lublina. Po wschodniej części tej ulicy znajdują się tereny 
rolnicze – głównie grunty orne.  

zieleń w miastach i wsiach 

Na terenie działki znajduje się niezagospodarowana zieleń, występująca chaotycznie, 
w niewielkiej ilości, o niedużej wartości przyrodniczej.  Walory przyrodnicze w obrębie 
działki spełnia roślinność nieleśna, przydrożna i śródpolna. Jest to głównie dziko 
rosnąca roślinność niska - trawiasta, łąkowa, nie przekraczająca 1m wysokości. 

zadrzewienia 

Zadrzewienia tworzone są przez pojedyncze drzewa i krzewy. Roślinność znajdująca 
się na działce jest rozłożona w sposób nierównomierny.  
Zadrzewienie i zakrzaczenie „Złomowiska Zadębie” jest bardzo ubogie. Wśród 
roślinności drzewiastej  pojawiają się m.in. topole tzw. amerykańskie - kilkumetrowej 
wysokości,  mieszańce europejskich i amerykańskich topól czarnych - ok. 10 m wys. , 
jeden okaz brzozy brodawkowatej -ok. 2.5 m wys., pojedyncze krzewy klonu 
jesionolistnego, brzozy brodawkowatej i wierzby szarej, krzewy suchodrzewu 
tatarskieg, grochodrzewu i klonu zwyczajnego. 
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 średnia liczba dni z pokrywą śnieżną od 70 do 90 dni; 

 kierunek występowania wiatrów w Lublinie jest południowy – zachód oraz zachód 
( 40% przypadków), ok. 80% zjawisk to wiatry słabe i bardzo słabe, o 
prędkościach mniejszych niż 5m/s. 

Powietrze atmosferyczne 

Wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla m. Lublin (rejon ul. Jana 
Kasprowicza)tzw. tło (źródło: WIOŚ w Lublinie z dnia 06.09.2018 r. WMŚ.7016.1.120.2018): 

Lp. Substancja Jednostka 
Stężenia średnioroczne 

(Sa) 

Dopuszczalne 
stężenia 

średnioroczne (Da) 

Sa/Da 
[%] 

1. Benzen µg/m
3
 1,8 5 36,0 

2. Dwutlenek azotu µg/m
3
 18,0 40 45,0 

3. Pył zawieszony PM10 µg/m
3
 25,7 40 64,3 

4. 
Pył zawieszony 

PM2,5 
µg/m

3
 19,0 25 76,0 

5. Ołów µg/m
3
 0,007 0,5 1,4 

Aktualne wartości stężeń średniorocznych określono na podstawie: 

 wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Lublinie na terenach o podobnym charakterze, 

 szacunku poziomu imisji, 

 pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)Pna potrzeby 
rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2017” opracowanej przez firmę ATMOTERM 
S.A. na zlecenie GIOŚ.  

 
Istotnym problemem z uwagi na urbanistykę jest wysoki poziom zanieczyszczenia 
powietrza w okresie grzewczym, głównie pyłem zawieszonym PM10. Problemem w 
Lublinie jest dotrzymanie standardu określonego dla stężeń 24-godz, gdzie liczba 
przekroczeń w roku kalendarzowym wyniosła 40. Głównym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza w Lublinie jest emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych, 
zanieczyszczenia przemysłowe, emisja komunikacyjna, zanieczyszczenia napływowe 
z sąsiednich obszarów. Jednym ze źródeł zanieczyszczeń głównie gazowych i w 
mniejszej ilości pyłowych jest zakład energetyczny Megatem EC-Lublin, 
Elektrociepłownia Lublin-Wrotków oraz Veolia Wschód Sp. z o.o. Średnie roczne 
stężenie dwutlenku siarki w 2016  wzrosło w stosunku do lat poprzednich (źródło: 
WIOŚ,IMGW,RPN). 

Kumulacja zanieczyszczeń pochodzących z niskich emisji, w tym spalin 
samochodowych, i od emitentów punktowych powoduje obniżenie jakości powietrza 
szczególnie obszarów gęsto zabudowanych w centrum miasta. 

Klimat akustyczny 

W Lublinie źródła hałasu stanowi hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy. Główne 
zagrożenie stanowi hałas drogowy – samochodowy, który jest zagrożeniem na 

terenach zurbanizowanych. Ważnymi elementami w ocenie hałasu drogowego są 
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.  Hałas drogowy jest najbardziej dokuczliwy 

– hałas o poziomie pow. 55 dB, stanowi uciążliwość dla ok. 230 tyś. osób tj. 66% 
ludności w skali miasta. W nocy ekspozycji na hałas pow. 50 dB było poddanych ok. 
144 tyś. mieszkańców tj. 41,3% ludności w skali miasta. Według kryteriów Światowej 
Organizacji Zdrowia w Lublinie ok. 98% ludności odczuwało hałas drogowy. Źródłem 
hałasu jest również komunikacja kolejowa - w woj. lubelskim najrzadsza w Polsce, 
jednak w Lublinie kursują pociągi pospieszne i osobowe. Przez miasto przebiega m.in. 
linia kolejowa, która łączy Warszawę z granicą państwa w Dorohusku, a dalej z 
Kijowem. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach 
wartości poziomu LDWN, 55-59 dB wyniosła 1800 osób, 60-64 dB – 907 osób, 65-69 dB 
– 78 osób na 348 567 mieszkańców. Od 2013 roku otwarty jest przystanek PKP – 
Lublin Hajdów-Zadębie. Źródła hałasu przemysłowego oddziałują w niewielkim 

stopniu. Tego typu źródłem hałasu są maszyny i urządzenia przemysłowe, procesy 
technologiczne, różnego rodzaju instalacje oraz transport. Liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas przemysłowe w przedziałach wartości poziomu LDWN, 55-59 
dB wyniosła zaledwie 136 osób, dla 60-64 dB tylko 65 osób. Źródłem hałasu w 
Lublinie jest również komunikacja lotnicza (Lublin Airport), jednak nie jest tak bardzo 
uciążliwa jak komunikacja drogowa. (Raport oceny stanu klimatu akustycznego 
województwa lubelskiego w latach 2012-2016). Poniżej wynik pomiaru hałasu 
drogowego w Lublinie (opracowanie WIOŚ w Lublinie).  

Poziom hałasu drogowego w latach 2012-2016 w Lublinie wg: „Raportu oceny stanu klimatu 
akustycznego województwa lubelskiego w latach 2012-2016” WIOŚ Lublin, listopad 2017 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Doba pomiaru LAeqD (dB) LAeqN (dB) 

 Lublin, ul. Krańcowa przy 
ul. Olchowej 4km od ul. 
Kasprowicza 

2015-07-14 68,8 62,9 
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Dotychczas w granicach miasta Lublin nie zostały utworzone żadne obszary 
ograniczonego użytkowania, których powstanie spowodowane byłoby nadmiernym 
poziomem hałasu w środowisku (Uchwała nr 594/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin).Lokalizacja 
przedsięwzięcia względem terenów chronionych akustycznie zawiera punkt 1 a) 
raportu. 

Ludzie, zwierzęta, rośliny 

Mimo, że  zamierzenie jest „ustawowo” proekologiczne, zgodne z wieloletnią polityką 
środowiskową spełniać będzie ważną rolę w systemie gospodarki odpadami regionu, 
może napotkać konflikty społeczne najbliższego sąsiedztwa. Liczba ludności na 

którą przedsięwzięcie może oddziaływać to sami pracownicy i bywalcy stacji 
demontażu – ok. 60 osób. Ze względu na obecność innych znaczących 

przedsięwzięć (strzępiarka, skup złomu), przedsięwzięcie stacji demontażu nie 
powinno być odczuwalne przez okolicznych mieszkańców.  

Pod względem liczby ludności Lublin jest dziewiątym w kolejności z największych 
miast w Polsce. Mieszkańców zameldowanych na stałe jest 324 637 (stan na styczeń 
2017 r.). W 2016 stopa bezrobocia w Lublinie wynosiła 8,2% (dane według GUS). 
Dużą grupę niezaliczaną administracyjnie do populacji Lublina stanowią 
niezameldowani studenci. Według szacunków z 2016 liczba studentów wynosi ok. 70 
tys. Największą populację Lublin odnotował w 1999 – według danych GUS 359 154 
mieszkańców. 

Brak w  obszarze przedsięwzięcia ostoi zwierząt chronionych, ostoi owadów, słabo 
rozwinięta jest roślinność.  

Schronisko dla bezdomnych zwierząt (ul. Metalurgiczna 5) - Niespełna kilometr od 

terenu planowanej inwestycji znajduje się jedyne w Lublinie schronisko dla 
bezdomnych zwierząt. Schronisko dysponuje pomieszczeniami: dla psów - 47 boksów 
(wew. i zew.), 36 pomieszczeń do kwarantanny (18 wew. i 18 zew.), 3 izolatki; dla 
kotów - 22 boksów (11 zew. i 11 wew.), 3 izolatki po 12 klatek oraz kwarantanną 
zewnętrzną – 8 boksów; jedno pomieszczenie szpitalne. W obecnej chwili w 
schronisku przebywa ok. 300 psów i 200 kotów (schronisko jest już w tej chwili 
przepełnione) . Do adopcji oddawanych jest średnio miesięcznie 70 psów i 20 kotów, 
podobna liczba zwierząt przybywa w każdym miesiącu do Schroniska. Psy, by tu 
przeżyć potrzebują 1,5 tony odpadków mięsnych tygodniowo oraz suchą karmę, a 
koty 140 kg mięsa tygodniowo, jedzenie z puszek i suchą karmę. Nie przewiduje się 
bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zwierzęta w schronisku.  

Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt (ul. Wschodnia 2) - fundacja prowadzi  

wszechstronną działalność w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody i środowiska 
naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt, prowadzi oraz 
wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych, obyczajowych, 
kulturowych i legislacyjnych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt oraz 
tworzenia zwierzętom godnych warunków życia. Lubelskie Centrum Małych Zwierząt 
w Lublinie obejmuje:  klinikę 24h, gabinet Botanik, hotel i przedszkole (z Wellness i 
Spa dla psa i kota, salony, sklepy). 
 

Zasoby naturalne (gleby, 
złoża) 

 
Przy zastosowaniu wszystkich rozwiązań i systemów ochronnych nie przewiduje się 
znaczącego oddziaływania na złoża naturalne w tym gleby w fazie eksploatacji 
przedsięwzięcia, natomiast oddziaływanie w fazie budowy na gleby będzie 
krótkotrwałe (płytkie wykopy bez konieczności wymiany gruntów.) 
 
Struktura gleb i złóż 
Na terenie Lublina nie udokumentowano pokładów złóż. W Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym –zasoby bilansowe węgli stanowią około 21,5% polskich zasobów 
bilansowych węgla kamiennego. W zagłębiu działa obecnie jedna kopalnia. Lubelski 
Węgiel Bogdanka S.A. – kopalnia węgla kamiennego we wsi Bogdanka koło Łęcznej 

niedaleko Lublina w zagłębiu lubelskim. 
 
Charakterystykę gleb terenu zakładu i jego otoczenia przeprowadzono w oparciu o 
mapę gleb tego obszaru uzyskane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (powyższe informacje zostały również wykorzystane w „Raporcie oddziaływania na 

środowisko naturalne zabudowy strzępiarki do mechanicznego przerobu złomu na terenie Złomowiska Zadębie 
przy ul. Kasprowicza 12 Sp. z o.o. w Poraju”) 

 
Stwierdzono, że zakład jest położony na glebach pylastych torfowych, zmurszałych z 
domieszką piasków gliniastych lekkich. W wyniku działalności inwestycyjnej prawnego 
poprzednika spółki Jawa, do roku 2014, gleby w 90 % zabudowano, w szczególności 
pokryto płytami betonowymi na znacznej powierzchni, z zastosowaniem warstwy 
podsypki w postaci tłucznia wapiennego o miąższości 0,2-0,4 m. 
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Wokół zakładu występują podobne gleby, z tym, że są one bardziej gliniaste. Zaliczają 
się one do następujących klas botanicznych gleb: RII, RIIIa, a w kierunku pół.- zach. 
do ŁIIIb. 
 
Wiercenia na terenie zakładu do głębokości 4,0 m ppt wykazały że pod 0,25-0,5 m 
warstwą gleby występują utwory czwartorzędowe w postaci namułów ilastych i glin 
pylastych plastycznych i miękko plastycznych. ich splag zalega na głębokości 1,5 do 
3,0 m ppt. Następnie stwierdzono 2,0-2,5 warstwę wietrzlin gliniastych barwy białej 
przechodzących w wietrzlinę kamienistą. 
 
Pod utworami czwartorzędowymi występują utwory węglanowe kredy górnej należące 
stratygraficznie do mastrychtu górnego. Ich miąższość w tym rejonie sięga do kilkuset 
metrów. W partii stropowej reprezentowane są one przez margłe twarde i miękkie. Na 
odcinku ok. 3 m są one silnie zwietrzałe i spękane tworząc formę gruzu. 
 
Zanieczyszczenia gleb  

 
Teren zakładu jest praktyczne w całości utwardzony i zabezpieczony przed 
przenikaniem odcieków do środowiska, w znacznym stopniu ograniczone jest 
przerwanie szczelności zabezpieczeń, a tym samym narażenie na ryzyko 
przedostania się ładunku zanieczyszczeń zawartych w ewentualnych odciekach do 
środowiska gruntowo-wodnego.  
Na nieruchomości działalności, nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W przypadku wystąpienia 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi podmiotem odpowiedzialnym za 
remediację nieruchomości jest, co do zasady,  władający powierzchnią ziemi. 
Przeprowadzone 20 lat temu (w 1998r.) badania gleb (gruntów) na terenie zakładu na 
zawartości metali ciężkich wykazały: 

 naturalną dla warunków krajowych zawartość metali ciężkich, z wyjątkiem 
wskazującej na słabe zanieczyszczenie podwyższonej zawartości kadmu - 3.57-
4.44 mg/kg s.m. (dop. 6) i podwyższonej obecności ołowiu 138.97 mg/kg s.m. 
(dop. 200). 

 badania na zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym wskazują 
ich obecność na poziomie bliskim naturalnemu dopuszczalnemu dla obszarów 
upraw rolniczych, czy leśnych, a nawet terenów rekreacyjnych. Wyjątek stanowi 
próba nr 5 - 83.37 mg/kg s.m. (dop. 1000), która nie przekraczając norm 
dopuszczalnych wskazuje stężenie kilkakrotnie wyższe od pozostałych. Była ona 
jednak pobrana w obszarze obniżenia terenowego, co sprzyjało gromadzeniu się 
w nim zanieczyszczeń pochodzących ze spływających w ten rejon ścieków 
deszczowych. Tym też da się wytłumaczyć najwyższa w tym miejscu zawartość 
kadmu.  

Badania laboratoryjne gruntu oraz wód podziemnych 2015-2016 wykonano w celu 
opracowania raportu początkowego do pozwolenia zintegrowanego (dla Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów METCOM Sp. z o.o. sporządzony Raport początkowy - przez SGS 
EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna)- 

badania pod kątem zawartości metali ciężkich, cyjanków oraz specyficznych 
zanieczyszczeń organicznych, takich jak: oleje mineralne, benzyny, węglowodory 
aromatyczne czy WWA. Badania gruntu przeprowadzone na terenie zakładu oraz w 
jego rejonie nie wykazały podwyższonych zawartości żadnego z badanych 
zanieczyszczeń. Stężenia wszystkich przebadanych parametrów spełniały wymagania 
stawiane gruntom przemysłowym (grupy C wg ówczesnych norm wartości 
granicznych). W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo usytuowania 
zakładu w najbardziej uprzemysłowionej części miasta, ze znaczną emisją 
zanieczyszczeń do atmosfery, jakość gleb pod względem zanieczyszczeń metalami 
ciężkimi – jest stosunkowo niezła - mieści się w normach dla terenów przemysłowych. 
Mimo kilkuletniej działalności przemysłowej zakładu (skup złomu, strzępiarka) 
nieznaczny był jego wpływ na jakość powierzchni ziemi, a użytkowanie terenu w 
dotychczasowy sposób nie wpłynęło negatywnie na stan środowiska gruntowego.  

 

Różnorodność biologiczna 

Zadrzewienie i zakrzaczenie „Złomowiska Zadębie” jest bardzo ubogie. Wśród 
roślinności drzewiastej pojawiają się m.in. topole tzw. amerykańskie - kilkumetrowej 
wysokości,  mieszańce europejskich i amerykańskich topól czarnych - ok. 10 m wys. , 
jeden okaz brzozy brodawkowatej -ok. 2.5 m wys., pojedyncze krzewy klonu 
jesionolistnego, brzozy brodawkowatej i wierzby szarej, krzewy suchodrzewu 
tatarskiego, grochodrzewu i klonu zwyczajnego, krzewy róży pomarszczonej.  

Analiza składu gatunkowego roślinności zielonej na terenie złomowiska wykazała 
występowanie przede wszystkim roślin synantropijnych. Do gatunków podstawowych i 
charakteryzujących się wysoką częstotliwością występowania zarówno na terenie 
skupu złomu jak i w jego otoczeniu należą: trzcinnik piaskowy, wrotycz pospolity, 

bylica pospolita, nostrzyki biały i żółty, lucerny: siewna i sierpowata, nawłoć późna, 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na „Złomowisku Zadębie” (…) w Lublinie dla PPUH "MARDO” Maria Domińczyk 

             

42 

marchew zwyczajna, ostrożeń polny, mannica odstająca, pokrzywa zwyczajna oraz 
podbiał pospolity. Tworzą one często opisywane w Polsce, pospolite zbiorowiska 
ruderalne jak: zespół wrotycza i bylicy pospolitej, żmijowca zwyczajnego i nostrzyków, 
stulisza Lóesela, życicy trwałej i babki większej. Wymienione zespoły roślinne panują 
zarówno na terenie złomowiska jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Stanowiska 
archeologiczne 

Teren inwestycji nie jest objęty strefą ochrony i obserwacji archeologicznej, zatem nie 
ma wpływu na te stanowiska. 

W najbliższej okolicy w odległości:  

 2,5 km ul. Doświadczalna 50, 50b–d (dawn. nr 50) - zespół dworsko-
parkowy „Felin” dwór, park z aleją dojazdową i przyległym terenem otuliny nr 
rejestru A/967; 

 3,3 km ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 67a, 69, 69a, 69b – teren 
byłego obozu hitlerowskiego na Majdanku nr rejestru A/1029; 

 Miasto Lublin jako średniowieczna osada.  
(Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do rejestru 
zabytków archeologicznych województwa lubelskiego - stan na 31 grudnia 2017 r.) 

W przypadku natrafienia podczas prac budowlanych na zabytki archeologiczne, 
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2017.2187 t.j. z dnia 2017.11.28), podjęte zostaną następujące działania:   

 zostaną wstrzymane wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 
odkryty przedmiot; 

 zabezpieczony zostanie, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i 
miejsce jego odkrycia; 

 niezwłocznie zawiadomiony zostanie o tym właściwy wojewódzki 
konserwator zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwy wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). 

b) Elementy środowiska objęte ochroną na postawie podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne  

Analiza odległości (tabela 6)- wykazała usytuowanie inwestycji poza obszarami chronionymi, zatem brak możliwości 
bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. Najbliżej usytuowany jest obszar chroniony Natura 2000 – w 
odległości 3,4 km Bystrzyca Jakubowicka PLH060096. W granicach inwestycji oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie 
brak jest obszarów chronionych, w tym także Innych indywidualnych form ochrony przyrody. Obszary te, nie 
znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.  
 
Analiza odległości przedsięwzięcia od  form ochrony przyrody - usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami. 
Źródło http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/ 

Formy ochrony przyrody Nazwa 
Odległość od 

przedsięwzięcia 
[km] 

Opis 

Rezerwaty przyrody 

Stasin 9,02 

Florystyczny i leśny rezerwat przyrody znajdujący się na 
terenie miasta Lublin. Jest on położony na Płaskowyżu 
Nałęczowskim, w południowo-zachodniej części Lublina, na 
terenie Starego Gaju. Został utworzony w 1981. Przedmiotem 
ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego z dużym 
udziałem brzozy czarnej. Podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w 1989 rok naliczono 188 okazów tego 
drzewa. Na terenie rezerwatu rosną chronione gatunki roślin: 
wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, przytulia wonna, 
pierwiosnek lekarski, lilia złotogłów i parzydło leśne. Ponadto 
występują tu także lipa, grab, osika i dąb. 

Wierzchowiska 10,40 

Leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy 
Piaski, w powiecie świdnickim, w województwie lubelskim. 
Obejmuje fragment naturalnego lasu dębowego (okazy dębów 
szypułkowych ponad 140 letnie, lip oraz starych modrzewi z 
zasadzenia). Na terenie rezerwatu znajdują się także dwa 
starsze pomnikowe dęby. W runie występują rzadkie gatunki 
roślin m.in.: parzydło leśne, podkolan biały, gnieźnik leśny, 
nerecznica szerokolistna, lilia złotogłów. 
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Parki krajobrazowe 

Kozłowiecki 

Park 

Krajobrazowy 

– otulina 

11,19 

Kozłowiecki Park Krajobrazowy powołany został w 1990 roku w 
celu ochrony największego kompleksu leśnego w okolicach 
Lublina. Jest to park o typowo leśnym charakterze. Swoim 
zasięgiem obejmuje zwarty kompleks Lasów Kozłowieckich, 
bardzo cenny ze względu na duże zróżnicowanie drzewostanu 
w tym fragmenty o składzie zbliżonym do naturalnego. Na 
terenie parku spotkamy lasy sosnowo - dębowe, okresowo 
podtapiane lasy porośnięte borem wilgotnym i borem 
bagiennym oraz niewielkie obszary olsów i łęgów wierzbowo-
topolowych porastających brzegi rzek Mininy i Krzywej Rzeki. 
Za najcenniejsze jednak uważane są lite drzewostany dębowe 
z udziałem dębu bezszypułkowego. Szczególnie okazałe dęby 
chronione są w rezerwacie „Kozie Góry”. Ponadto na terenie 
parku występują także śródleśne łąki, stawy, bagienka oraz 
niewielkie osady leśne i rolnicze. 

Nadwieprzań

ski Park 

Krajobrazowy 

– otulina 

11,45 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 
roku. W krajobrazie parku dominują lasy zajmujące blisko 42% 
jego obszaru oraz łąki i pastwiska zajmujące 26% obszaru. 
Największą wartość przyrodniczą ma zachowana w naturalnym 
stanie dolina rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i 
starorzeczami oraz liczne położone w jej obrębie rozległe 
obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska i doły potorfowe, 
gdzie występują wartościowe zbiorowiska roślinności 
torfowiskowej, szuwarowej i wodnej, a także łęgi i olsy. Na 
nasłonecznionych zboczach doliny Wieprza w północnej części 
parku występują murawy kserotermiczne z rzadkimi 
zbiorowiskami roślinnymi. We florze parku występuje wiele 
rzadkich gatunków. Wśród roślin wodnych należą do nich: 
wolfia bezkorzeniowa, salwinia pływająca, rzęsa garbata, 
pływacz zwyczajny, grzybień biały oraz ramienice tworzące 
podwodne łąki. 

Obszary chronionego 
krajobrazu 

Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 
Dolina 
Ciemięgi 

4,09 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi o powierzchni 
2627 ha utworzono w 1990 r. Jest to obszar o dużej 
atrakcyjności krajobrazowej. Jego głównym walorem jest 
głęboko wcięta dolina rzeki Ciemięgi z przylegającymi do niej 
stokami lessowymi, na których rozwinęła się gęsta sieć 
wąwozów i suchych dolin z ciekawą roślinnością 
kserotermiczną. OCK Dolina Ciemięgi swoim zasięgiem 
obejmuje dolinę rzeki w jej środkowym i dolnym biegu. Jest to 
obszar znajdujący się na północ od Lublina. 

Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

Szabałowa 
Góra 

20,85 

W gminie Krzczonów, nie określono dokładnej powierzchni 
chronionego obszaru - na gruntach wsi Majdan Policki – 
„Szabałowa Góra" wzgórze o wyskości 282 m n.p.m. 
zbudowane z twardych gez paleoceńskich, które można uznać 
za przykład kompletnego profilu geologicznego skał 
budujących Wyżynę Lubelską. 

Obszary Natura 2000 
SOO (siedliskowe) 

Bystrzyca 

Jakubowicka 

PLH060096 

3,39 

Obszar o powierzchni blisko 300 ha, Siedliska - starorzecza i 
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion, murawy kserotermiczne i ciepłolubne 
murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - 
priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 
storczyków, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie, łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe. Na terenie Bystrzycy 
Jakubowickiej znajdują się niewielkie populacje miłka 
wiosennego, kosaćca bezlistnego oraz goździka pysznego. Są 
to gatunki podlegające ścisłej ochronie. Znaczenie siedliskowe 
mają tu łąki zmienno wilgotne i niżowe łąki zmienno wilgotne i 
niżowe łąki użytkowane ekstensywnie będące siedliskiem 
staroduba łąkowego, a ponadto murawy kserotermiczne 
będące siedliskiem staroduba łąkowego i murawy 
kserotermiczne będące siedliskiem miłka wiosennego i 
kosaćca bezlistnego oraz płaty łęgów. Teren ostoi przedstawia 
wysokie wartości krajobrazowe. Ważne gatunki zwierząt to 
m.in. :  bóbr europejski, czerwończyk fioletek, czerwończyk 
nieparek, kumak nizinny, modraszek nausitous, modraszek 
telejus. Ważny gatunek roślin to m.in.:  starodub łąkowy.  

Świdnik 

PLH060021 
3,8 

Obszar o powierzchni 122,8 ha, leżący na wysokości od 192 
do 209m n.p.m. Obiekt położony jest na Wyżynie Lubelskiej, na 
płaskowyżu Świdnickim. Jest to trawiasta płyta lotniska o 
wymiarach: długość 1240 m (północ - południe), szerokość 
1000 m (wschód-zachód). Teren lotniska jest minimalnie 
nachylony w kierunku północnym. Trawiasta powierzchnia 
lotniska jest w sposób ciągły konserwowana (wyrównywane są 
nierówności i podsiewana jest trawa). Całość lotniska koszona 
jest dwukrotnie, natomiast pasy startowe - 6 krotnie w ciągu 
roku. Występuje tu najliczniejsza kolonia susła perełkowanego 
w Polsce (z 7 zwartych).  Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi 
należą; zmiana sposobu użytkowania terenu, szczególnie 
zaniechanie kośno-pastwiskowego użytkowania, wałęsające 
się psy i koty z pobliskich gospodarstw, zmiana sposobu 
użytkowania terenu. 
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Użytki ekologiczne 

Siedlisko 
Susła 
Perełkowane
go 

3,68 

Populacja susłów perełkowanych od 50 lat nieustannie się 
zmniejsza. Jako gatunek bliski zagrożenia, umieszczony jest w 
Czerwonej księdze gatunków zagrożonych. Polska czerwona 
księga zwierząt zalicza S. citellus do kategorii EN, do której 
zaliczane są gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie 
zagrożone w kraju ze względu na małą populację.Gatunek 
objęty został ochroną prawną w Polsce w 1984 roku. Ochrona 
ta utrzymana została w kolejnych aktach prawnych. Obecnie 
suseł perełkowany wpisany jest na listę gatunków chronionych 
ściśle i wymagających ochrony czynnej.  Zwierzę to chronione 
jest w sieci Natura 2000 w całej Unii Europejskiej, ponieważ 
wymieniony jest jako gatunek priorytetowy w załączniku 
dyrektywy siedliskowej. Chroniony jest także przez Konwencję 
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 
siedlisk (tzw. konwencja berneńska).  

Pomniki przyrody 
Pojedyncze 
drzewa 

Najbliższe 4,3 Dąb szypułkowy - Quercus robur, wys. 18 m, pierśnica 168 cm  

Strefy ochronne ujęć wód 

W obszarze 
Głównego 
Zbiornika 
Wód 
Podziemnych 
GZWP 406 
Niecka 
Lubelska  
(Lublin) 

w obszarze 

Główny poziom wodonośny miasta występuje w silnie 
spękanych węglanowych utworach górnej kredy (opoki i 
margle) oraz częściowo paleocenu (gezy). Jego zasilanie 
odbywa się przez infiltrację (przesiąkanie) wód opadowych 
przez przepuszczalne utwory powierzchniowe oraz za 
pośrednictwem dopływu podziemnego. 
Zwierciadło wód podziemnych obniża się od około 195 m 
n.p.m. w południowo-wschodnich rejonach Lublina do 163 m 
n.p.m. w dolinie Bystrzycy, która stanowi główną oś drenażu. 
Kilkudziesięcioletni pobór wód podziemnych, głównie dla 
potrzeb przemysłowych, a także trwająca w latach 90-tych 
susza hydrologiczna przyczyniły się powstania regionalnego 
leja depresyjnego. Jego powierzchnia wynosiła 180 km

2
 a więc 

o około 30 km
2
 więcej niż obszar miasta. Dzięki zmniejszeniu 

przemysłowego zapotrzebowania na wodę oraz wyższemu 
zasilaniu atmosferycznemu w półroczu zimowym zasięg leja 
depresyjnego został zredukowany niemal do minimum. 

Korytarze ekologiczne 

Północna 

Lubelszczyzn

a 

KPdC-3B 

10,77 Ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków 
wodnych, a także nieuprawiane obrzeża pola, które łącząc się 
z innymi pasami roślinności, tworzą sieć, stanowiącą 
schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem 
komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie 
wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się. 

Mazowsze-

Polesie 

południe 

KPdC-1A 

10,79 

Obszary wodno-błotne 
Poleski Park 
Narodowy 

35,0  

Idea utworzenia parku w miejscu, w którym znajduje się 
obecnie, została po raz pierwszy wysunięta przez profesora 
Dominika Fijałkowskiego. Był to wówczas pierwszy w kraju 
projekt parku narodowego, który zakładał ochronę terenów 
wodno-torfowiskowych.  Pierwotnie park zajmował tylko część 
ich zlewni, co uniemożliwiało kontrolę stanu stosunków 
wodnych na terenie parku, a tym samym zagrażało 
zachowaniu jego walorów przyrodniczych, jako parku o 
charakterze wodno-torfowiskowym. 

Ujęcia rzek 
Rzeka 
Bystrzyca  

1,8 

Teren oddalony jest o około 1,8 km od rzeki Bystrzyca. Ścieki 
komunalne odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji 
sanitarnej, wody deszczowe będą odprowadzane systemem 
kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie nie wpłynie na ujęcie 
rzeki Bystrzycy. 

Inne obszary o płytkim 
zaleganiu wód 
podziemnych (obszary 
wodno-błotne) 

Poleski Park 
Narodowy 

ok. 35 km 

Brak w najbliższej okolicy obszarów o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych. Kilkudziesięcioletni pobór wód podziemnych  
głównie dla potrzeb przemysłowych, a także trwająca w latach 
90-tych susza hydrologiczna przyczyniły się powstania 
regionalnego leja depresyjnego. Jego powierzchnia wynosiła 
180 km

2
 a więc o około 30 km

2
 więcej niż obszar miasta. Dzięki 

zmniejszeniu przemysłowego zapotrzebowania na wodę oraz 
wyższemu zasilaniu atmosferycznemu w półroczu zimowym 
zasięg leja depresyjnego został zredukowany niemal do 
minimum. 

Siedliska łęgowe 
Nadleśnictwo 
RDLP w 
Lublinie    

3,39 

Zróżnicowanie warunków klimatycznych i glebowych skutkuje 
dużą różnorodnością występujących typów siedliskowych lasu 
Nadleśnictwa RDLP w Lublinie. Siedliska olsów i łęgów 
zajmują niespełna 4% powierzchni lasów.   

Obszary, na których 
standardy jakości 
środowiska zostały 
przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich 
przekroczenia 

Istotnym problemem z uwagi na urbanistykę jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w 
okresie grzewczym, głównie pyłem zawieszonym PM10. Problemem w Lublinie jest dotrzymanie 
standardu określonego dla stężeń 24-godz, gdzie liczba przekroczeń w roku kalendarzowym 
wyniosła 40. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Lublinie jest emisja z kotłowni 
lokalnych i palenisk indywidualnych, zanieczyszczenia przemysłowe, emisja komunikacyjna, 
zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów (WIOŚ Lublin). Realizacja przedsięwzięcia nie 
wpłynie na obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia.  
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Mapa 9 . Lokalizacja przedsięwzięcia względem Obszarów Natura 2000. 

 
Mapa 10. Lokalizacja przedsięwzięcia względem korytarza ekologicznego, projekt 2005 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na „Złomowisku Zadębie” (…) w Lublinie dla PPUH "MARDO” Maria Domińczyk 

             

46 

 
Mapa 11 Lokalizacja przedsięwzięcia względem korytarza ekologicznego, projekt 2012 

c) Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

Wody 

Przedsięwzięcie nie wpłynie bezpośrednio na warunki hydromorfologiczne, fizykochemiczne, 
biologiczne i chemiczne wód, powstałe ścieki przemysłowe, kierowane do oczyszczania na 
separatorze ropopochodnych i dalej do kanalizacji miejskiej, nie będą agresywnie skażać środowiska.  

Wody powierzchniowe: Lublin ma dobrze rozwiniętą sieć hydrologiczną pod względem rzek 

przepływających przez miasto, zbiorników wodnych oraz infrastruktury hydrotechnicznej oraz 
kanalizacyjnej. Przez miasto Lublin przepływa pięć naturalnych cieków, ok. 7,5 km od działki 
inwestycyjnej płynie rzeka Bystrzyca, która jest największą rzeką przepływającą przez miasto 

Lublin. W południowej części miasta Lublin, w dzielnicy Zemborzyce na rzece Bystrzycy został 
utworzony zbiornik retencyjny – Zalew Zemborzycki o pow. 278 ha, wykorzystywany głównie w 
celach retencyjnych i rekreacyjnych. Administratorem rzeki Bystrzycy jest Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.  
 
Badania jakości wód powierzchniowych: odbywają się w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ w Lublinie). Kontrolą w 
Lublinie objęta jest rzeka Bystrzyca, a także rzeka Czechówka.  
 
 Wyniki badań jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych – 2016 r. 
Nazwa punktu poboru wód  Czechówka Lublin – al. Gen. Stanisława Sikorskiego  Bystrzyca Lublin – ul. Roślinna  

Temp. Min. 5,5 (luty) 2,5 (grudzień) 

Temp. max 19,1 (czerwiec) 17,3 (czerwiec) 

Temp. średnioroczne 11,0 10,4 

BZT5 min. 1,5 (sierpień, wrzesień) 1,8 (sierpień) 

BZT5 max. 4,4 (maj) 3,7 (kwiecień) 

BZT5 średnioroczne 2,8 2,8 

OWO min. 2,97 (wrzesień) 2,16 (wrzesień) 

OWO maks. 6,92 (grudzień) 5,54 (grudzień) 

OWO śr. 4,7 3,67 

Substancje rozpuszczone mg/l min. 305 (kwiecień) - 

Substancje rozpuszczone mg/l max. 522 (grudzień) - 

Substancje rozpuszczone mg/l średnioroczne  433,3  - 

pH min. 7,48 (czerwiec) 7,86 (grudzień) 

pH max. 8,12 (luty) 8,2 (maj) 

pH średnioroczne  7,8 8,04 

Azot amonowy min. 0,06 (maj) 0,008 (czerwiec) 

Azot amonowy maks. 0,44 (październik) 0,37 (październik) 

Azot amonowy średnioroczne  0,19 0,16 

Azot Klejdahla min. 1,12 (maj) 1,1 (grudzień) 

Azot Klejdahla max. 1,64 (październik) 1,4 (kwiecień, wrzesień, październik) 

Azot Klejdahla średnioroczne 1,49 1,3 

Azot azotanowy min. 0,7 (czerwiec) 1,7 (maj) 

Azot azotanowy max.  2,4 (wrzesień) 2,7 (grudzień) 

Azot azotanowy średnioroczne  1,90 1,99 

Azot ogólny min.  2,45 (maj) 1,83 (lipiec) 

Azot ogólny max.  4,06 (październik) 3,79 (grudzień) 

Azot ogólny średnioroczne  3,43 3,14 

Fosfor ogólny min. 0,20 (kwiecień) 0,160 (październik) 

Fosfor ogólny max. 0,34 (grudzień) 0,260 (maj) 

Fosfor ogólne średnioroczne  0,26 0,210 

Wody podziemne: Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 407 Niecka Lubelska (Lublin). 

Główny poziom wodonośny miasta występuje w silnie spękanych węglanowych utworach górnej 
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kredy (opoki i margle) oraz częściowo paleocenu (gezy). Jego zasilanie odbywa się przez infiltrację 
(przesiąkanie) wód opadowych przez przepuszczalne utwory powierzchniowe oraz za pośrednictwem 
dopływu podziemnego. Zwierciadło wód podziemnych obniża się od około 195 m n.p.m. w 
południowo-wschodnich rejonach Lublina do 163 m n.p.m. w dolinie Bystrzycy, która stanowi główną 
oś drenażu.  Wody podziemne obszaru Lublina charakteryzują się wysoką jakością, należą do I oraz 

II klasy. Wody I klasy nie wymagają uzdatniania, natomiast II klasy należy poddać prostemu 
uzdatnianiu ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Ich odczyn pH jest słabo 
zasadowy i wynosi najczęściej 7,0‐7,5, a przedział twardości mieści się przeważnie w zakresie 

300‐500 mg CaCO3/dcm
3
 (wody twarde). Kilkudziesięcioletni pobór wód podziemnych, głównie dla 

potrzeb przemysłowych, a także trwająca w latach 90-tych susza hydrologiczna przyczyniły się 
powstania regionalnego leja depresyjnego. Jego powierzchnia wynosiła 180 km

2
 a więc o około 30 

km
2
 więcej niż obszar miasta. Dzięki zmniejszeniu przemysłowego zapotrzebowania na wodę oraz 

wyższemu zasilaniu atmosferycznemu w półroczu zimowym zasięg leja depresyjnego został 
zredukowany niemal do minimum. (Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Lublina na lata 

2013 - 2020. Warszawa, 2012). 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w zasięgu dorzecza Wisły, prawego dopływu 
Wieprza, w zasięgu rzeki Łabuńki, w obszarze: 

 jednolitej części wód powierzchniowych, nazwa JCWP:  Bystrzyca od zb. Zemborzyce do 
ujścia KOD europejski jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): 
PLRW20001524699; 

 jednolitej części wód podziemnych, KOD (JCWPd): PLGW200089 

(jednolite części wód -aktualizacja planów gospodarowania wodami 2016-2021) 

Pobór wód: Najbliżej usytuowany punkt poboru wód znajduje się na wschód od zamierzenia 
inwestycyjnego, w odległości ok. 135 m (odległość pomiędzy granicami działek –inwestycyjnej oraz 
działki z punktem poboru). Punkt o kodzie UJ_ident. 03_00556 znajduje się na dz. ewid. nr 32/10 

obręb ewid. Zadębie II, arkusz 7.  W mieście Lublin nie ma ustanowionych stref ochronnych - dla 
punktu pomiarowego nie została wyznaczona strefa ochrony pośredniej oraz bezpośredniej. Nie 
przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na te obszary. Brak informacji na temat 
usytuowania studni w rejonie w/w punktu (Informacja pisemna z dnia 06.06.2018r. (LU.RZI.4603.27.2018.JŁ) od 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). 

Sieć kanalizacyjna: kanalizacja miasta Lublina ma charakter rozdzielczy. Ścieki bytowo-

gospodarcze i przemysłowe są odprowadzane poprzez układ kanałów do kolektora zbierającego o 
średnicy 2500 mm. Następnie trafiają do Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" (ok. 2 km od miejsca 

inwestycji, gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast odprowadzane 
są oddzielnym  systemem kanalizacji deszczowej do rzek. 

d) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki 

 

Przeprowadzono wizję lokalną terenu (dokumentacja zdjęciowa w punkcie 21 raportu). Na terenie objętym przyszłą 
inwestycją trudno mówić o różnorodności biologicznej (opisana w punkcie 1f). W realizacji przedsięwzięcia dziko 
rosnąca zieleń zostanie przeznaczona do wykarczowania, w celu urządzenia zieleni np. trawniki. Na terenie 
inwestycji nie została przeprowadzona pełna inwentaryzacja przyrodnicza z uwagi na zakres i skalę 
przedsięwzięcia, brak cennych roślin i drzew, występowanie zieleni o niskich walorach przyrodniczych - nie zostanie 
naruszona równowaga przyrodnicza, w środowisku, nie powstaną szkody, które wymagałyby prowadzenia 
kompensacji przyrodniczych.  
 

e) Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych 

 
Z uwagi na ubogie elementy przyrodnicze na terenie inwestycji nie zbierano i nie uszczegółowiano innych danych do 
opisu elementów przyrodniczych, niż niezbędne wymienione w punktach a)-d).   
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3. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

Zabytki chronione w 
Lublinie 

 Inwestycja nie wpłynie bezpośrednio na zabytki chronione - znajdują się poza 
bezpośrednim i pośrednim zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.  

W najbliższym otoczeniu nie występują żadne nieruchomości posiadające wartości 
historyczne, artystyczne bądź naukowe. Brak zabytków przy ul. Kasprowicza oraz 
przy ul. sąsiednich (ul. Zadębie, Hajdowska, Jarmarczna).  

Godne uwagi budowle w centrum Lublina to:  

 Trybunał Główny Koronny, Rynek 1; 

 Teatr Stary, ul. Jezuicka 18; 

 Brama Grodzka lub Brama Żydowska, ul. Grodzka; 

 Zamek królewski w Lublinie, ul. Zamkowa 9; 

 Baszta Zamkowa – Donżon, ul. Zamkowa 9; 

 Pałac  Potockich, ul. Stanisława Staszica 3;  

 Kościół Świętego Ducha w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 1; 

 Nowy Ratusz, Plac Władysława Łokietka 1; 

 Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10; 

 Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Złota 9. 
 
„Złomowisko Zadębie” oraz planowana stacja demontażu nie wpłynie na powyższe 
obiekty.  

a) Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

b) Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 
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 

Powiązania z innymi 
przedsięwzięciami 

  

Przedsięwzięcie planuje się zrealizować na  obszarze funkcjonującego „Złomowiska 
Zadębie”. Przedsięwzięcie  funkcjonuje głównie jako skup złomu, a także punkt zbierania i 

przetwarzania różnych odpadów, w tym surowców wtórnych. Przetwarzanie odpadów 
odbywa się w  instalacjach:  

 strzępiarka; 

 prasonożyca; 

 młyn młotkowy; 

 paczkarka; 

 instalacja sortownicza; 

  
W 2006 roku uzyskano uzgodnienie decyzją z dnia 03.01.2007 r. nr OŚ. IV.7626/Dś/180/III/2006 o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia - dotyczy realizacji strzępiarki 
do mechanicznego przerobu złomu na terenie zakładu „Złomowisko Zadębie” przy ul. 
Kasprowicza 12 w Lublinie. W 2008 roku zrealizowano inwestycję , a w 2010 roku uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie strzępiarki decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta 

Lublin w dniu 23 kwietnia 2010 roku, znak PNB.IO.III.3.601/65/40803/10. 

Zakład posiada pozwolenie  niezbędne do prowadzenia działalności: Decyzja Marszałka 
Województwa Lubelskiego  z dnia 22 lutego 2016 r.  nr PZ 3/2016 (RŚ-V.7222.7.2015.MCHW), aneks 

PZ5/2017 z dnia 12.01.2017 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w 

gospodarce odpadami (…)na czas nieoznaczony. 
Korzyści wynikające z powiązania funkcjonującego „złomowiska” z planowaną stacją 
demontażu to m.in.: 

 dywersyfikacja oferowanych usług – stacja demontażu jako uzupełnienie skupu 

złomu, w celu świadczenia pełnego zakresu usług kasacji pojazdów; 

 udogodnienia logistyczne – brak konieczności transportu odpadów na inny skup 

Krajobraz 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w części Lublina o dużej koncentracji 
terenów składowych, logistycznych, przemysłowych, magazynowych.  Inwestycja o 
charakterze przemysłowym nie zaburzy krajobrazu terenu przemysłowego. Granicę 
typowo miejskiego (w części uprzemysłowionego) krajobrazu wyznacza ul. 
Hajdowska ciągnąca się wzdłuż wschodniej części Lublina. Po wschodniej części 
tej ulicy znajdują się tereny rolnicze – głównie grunty orne. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa w odległości ok. 80 m od granicy działki zakładu.  
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złomu → mniejsza ilość kursów samochodów ciężarowych → ograniczenie emisji 
hałasu, spalin i kurzu, a także duże oszczędności kosztów transportu;  

 własne zaplecze magazynowo-składowe – zapewni rozładunek i załadunek 

wraków/odpadów w obrębie skupu złomu; 

 wykorzystanie własnych środków technicznych i infrastruktury – głównie 

bocznicy kolejowej, strzępiarki, maszyn i urządzeń do przerobu i kompresji złomu, 
chwytaków, samochodów ciężarowych, koparko-ładowarek; 

 
W wyniku powiązania przedsięwzięć nastąpi kumulacja uciążliwości, jednak w skali 
istniejącego przedsięwzięcia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będą znikome. 
Zastosowanie się do uwarunkowań środowiskowych we wnioskowanej decyzji, dla stacji 
demontażu, może ograniczyć oddziaływanie całego zakładu poza jego granice.  

Kumulowanie się oddziaływań może wystąpić ze względu na zwiększenie koncentracji 
transportu, zbieranych odpadów, procesów przerobu, będą wynikały z: 

 gospodarki odpadami - zbieranie, przetwarzanie, magazynowanie, transport- 

zwiększenie masy odpadów poddawanych przerobowi;  

 gospodarki wodno-ściekowej z terenów zanieczyszczonych -zwiększenie 

powierzchni magazynowych potencjalnie zanieczyszczonych – sektory przyjęcia i 
magazynowania wraków; 

 emisje gazów i pyłów do powietrza – zwielokrotnienie procesów kompresji i cięcia 

złomu oraz transportu – emitujących kurz i pył, spaliny silników; 

 emisji hałasu przemysłowego- zwielokrotnienie procesów przeładunku odpadów, 

kompresji i transportu, hałas z demontażu w hali w części warsztatowej (wybijanie, 
cięcie, stukanie). 
 

Kumulacja oddziaływań może wystąpić również ze względu na teren przemysłowy i 
lokalizację w najbliższym terenie zakładów m.in.: Olmaks SC. Autokomis, UPS Polska Sp. z 
o.o., Polbruk SA, Agram S.A., Bury Sp. z o.o., OPOLTRANS. Dojdzie do kumulacji 
natężenia ruchu, w tym hałasu komunikacyjnego i emisji spalin. Transport z sąsiednich 
zakładów może się kumulować na drodze dojazdowej z transportem analizowanego 
przedsięwzięcia. Z uwagi na to, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie funkcjonowało w 
porze nocnej, brak kumulacji hałasu przemysłowego nocą. Natomiast w porze dnia 
prawdopodobne jest skumulowanie hałasu pracy powyższych zakładów, inne oddziaływania 
tych zakładów nie są znane.  

Powietrze 
Emisja spalin, zapylenie i emisja zanieczyszczeń - zwiększona koncentracja opadających 
pyłów zanieczyszczających powierzchnię ziemi, glebę, wodę i powietrze (kolejne 
przedsięwzięcie w okolicy – zwiększona koncentracja transportu). 

Klimat akustyczny Zwiększenie koncentracji ciężkiego transportu w jednym obszarze. 

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

Inne zakłady i obiekty sąsiednie korzystają ze wspólnej miejskiej infrastruktury technicznej, 
pośrednio będą się oddziaływania kumulować z planowanym przedsięwzięciem (gminne 
ujęcie wód podziemnych, zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej, wody deszczowe i 
roztopowe).  Skumulowane oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia. 

Powierzchnia ziemi i 
gleba 

Krajobraz 
Brak zmian, zmiana pokrycia terenu (wycinka drzew, krzewów), utwardzenie terenu, nie 
wpłynie na zmianę krajobrazu, pozostanie nadal krajobraz przemysłowy.  

4.  OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE 
O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ; 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia, zaniechanie przedsięwzięcia, tzw. wariant zerowy (wariant 0) spowoduje, że 
firma MARDO będzie funkcjonować jak dotychczas - punkt zbierania odpadów (skup złomu), plac składowo-
magazynowy złomowiska, a także do punkt do odzysku/recyklingu odpadów – przetwarzanie w  instalacjach: 

strzępiarka z linią sortowania i układem odpylającym, prasonożyca, młyn młotkowy. Oddziaływanie na środowisko 
pozostanie bez zmian.  
W skali globalnej będzie powstawać tzw. „szara strefa” – tzw. kasacje pojazdów („dziuple”) działające bez zezwoleń, 
nieprzestrzegające wymagań środowiskowych miejsc nielegalnego demontażu.  
Funkcjonowanie tzw. „dziupli” rozwija:  

 degradację środowiska wodno-gruntowego (wylewanie cieczy, szlamów, porzucanie odpadów); 

 kradzieże samochodów; 

 nielegalny demontaż; 

 rozwinięcie handlu pozyskiwanymi częściami z kradzieży i nielegalnego demontażu; 

 legalizacja pojazdów kradzionych - wykorzystanie dokumentów samochodów rozbitych; 

 sprzedaż części, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu (np. poduszki powietrzne, klocki, szczęki 
hamulcowe itp.); 
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Nie uruchomienie stacji demontażu wpłynie niekorzystnie na wartość otoczenia nie przyczyni się do uporządkowania 
terenu, nie wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny, estetykę obecnego skupu złomu, placu składowo-
magazynowego odpadów m.in. złomu.  
 
Brak inwestycji jednak ograniczy zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością, w razie jej 
nieodpowiedniego funkcjonowania:  

  brak gospodarki odpadami demontowanych pojazdów: 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje,  

 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale ciężkie, 

 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych. 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 
samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć).  

 brak emisji hałasu przemysłowego w tym z transportu (wybijanie, cięcie, stukanie); 
 brak ścieków z terenów zanieczyszczonych, analogicznie jak w przypadku nieodpowiedniej gospodarki 

odpadami, przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z wodami deszczowymi i 
roztopowymi z placów magazynowo-składowych oraz hałd odpadów.  

 brak emisji gazów i pyłów do powietrza to: przy kompresji złomu - pył, spaliny silników spalinowych 

transportu ciężarowego, osobowego i maszyn; 
Ponadto brak inwestycji to brak uciążliwości prac budowlanych, szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak 

te uciążliwości byłyby tymczasowe.  

5. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB 
JEGO ODDZIAŁYWANIA 

a) Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny wraz z 
uzasadnieniem wyboru 

Wariant  I -
realizacyjny 

proponowany 
przez 
wnioskodawcę - 
uzasadnienie 
wyboru 

Wariant ten to zastosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i lokalizacyjnych, które 
zapewnią budowę inwestycji z zachowaniem i z uwzględnieniem wszystkich działań ochronnych dla 
najbliższej zabudowy mieszkaniowej i gospodarki ściekowej: 

1. Demontaż aut prowadzony maksymalnie „głęboki” tak, żeby odpady problemowe nie trafiały na 

strzępiarkę (poduszki powietrzne, zbiorniki LPG i CNG, gaśnice, płyny, aerozole, pianki 

poliuretanowe, siedzenia); 

2. System detekcji materiałów promieniotwórczych na wejściach surowcowych;  

3. Wyodrębniony skład materiałów wybuchowych (butle stalowe lub zbiorniki po gazach i cieczach 

sprężonych, naczynia i zbiorniki po paliwach, pojemniki ciśnieniowe, gaśnice); 

4. Utrzymanie utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków 

przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych; 

5. Zgodnie z art. 38. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2018.578) 

obowiązkowo wykonywać próby strzępienia odpadów;  

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej i surowcowej, fachowej diagnostyki części i 

podzespołów nadających się do sprzedaży lub regeneracji, co wpłynie na zmniejszenie ilości 

odpadów nienadających się do odzysku i recyklingu; 

7. Wyposażenie stacji w tzw. Opakowania awaryjne (beczki, pojemniki), by natychmiastowo 

uszkodzone opakowania z odpadami, szczególnie płynnymi umieszczane były w opakowaniu 

awaryjnym. Możliwie najszybciej likwidowane i ograniczane wycieki; 

8. Zastosowanie zabezpieczeń przed zsunięciem się (zwału) hałdy odpadów, np. odpowiednie 

przegrody i stosy z pochyłością <45º; 

9. Okresowe badania składu ścieków przemysłowych po separatorze, dla ustalenia, czy nie są 

naruszone dopuszczalne wskaźniki zawartości zawiesin i węglowodorów ropopochodnych; 

10. Ograniczenie prędkości na ciągach komunikacyjnych – ograniczenie hałasu, emisji kurzu i pyłu;   

11. Lokalizacja procesów generujących hałas (kompresja złomu) i emitujących pyły, w tym kompresja 

złomu możliwie jak najdalej od terenów zabudowanych mieszkaniowych; 

12. Ograniczenie prac wyłącznie do pory dziennej; 

13. Wykonywanie prac demontażowych wewnątrz hali przy zamkniętych bramach; 

14. Zastosowanie środków eliminujących możliwość wycieków płynów i zanieczyszczenia 

(odpowiednie magazynowanie, wysysanie),wyposażenie miejsc zagrożonych ryzykiem wycieku w 

zestawy sorbentowe (zmiotki, sorbent, np. niepalne materiały chłonne- typu ziemia, piasek, 

wermikulit); prace organizowane możliwie najdalej od studzienek ściekowych, nie dopuszczanie do 

przedostania się jakichkolwiek produktów, odpadów do studzienek ściekowych czy gleby; 

15. Stosowanie sprawnych i serwisowanych maszyn i urządzeń; 

16. Przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie technologii demontażu 

pojazdów, stosowania środków ostrożności, gospodarowania odpadami; 

17. Stosowanie odzieży i środków ochronny indywidualnej;  

Przyjęty wariant wydaje się jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia zasady zrównoważonego 
rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty zarówno gospodarczo - ekonomiczne jak i ochrony środowiska wybór 
wariantu jest optymalnie korzystny dla najbliższego otoczenia, jest szczegółowo analizowany pod kątem 
wszystkich uciążliwości (odpady, hałas, emisje do powietrza). Inwestycja planowana jest w okolicy 
zagospodarowanej przemysłowo, jednakże nie powinna w wariancie realizacyjnym naruszać praw 
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b) Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska - wraz z uzasadnieniem wyboru 

 

okolicznych mieszkańców, znajduje się około 80 m od zabudowy mieszkaniowej. 

Racjonalne 
warianty 
alternatywne – 
uzasadnienie ich 
wyboru 

Wariant II - technologiczny, rozwiązania techniczne Wariant III - lokalizacyjny 

Istnieje możliwość całkowitego zaniechania budowy nowej hali 
warsztatowej – uruchomienie stacji demontażu w istniejącej 
wiacie warsztatowej (ok. 160 m

2
). Wprowadzenie tego 

rozwiązania spowoduje zaniechanie budowy nowych 
przyłączeń sieci i mediów, a także ograniczy hałas, kurz, 
drgania i wykopy pochodzące z placu budowy. Rezygnacja z 
rozbudowy wiaty uniemożliwi demontaż przewidywanej ilości 
pojazdów z powodu braku niezbędnej powierzchni 
warsztatowej. 

 Pod uwagę brana była również inna technologia budowy 
obiektu - budowa wiaty warsztatowej o konstrukcji lekkiej, 
stalowej, jednak projektowany obiekt w technologii mieszanej 
– stalowo-betonowej/żelbetowej będzie bardziej korzystny 
(m.in. odporny na warunki pogodowe).  

Teoretycznie można by rozważać wariant polegający na 
wyeliminowaniu procesów przerobu odpadów złomu (obudowy 
wraków w całości, bez kompresji przewożone do huty). Koszty 
i czas transportu, rozładunku/ załadunku byłyby uciążliwe 
ekonomicznie dla inwestora, dla otoczenia również, ponieważ 
zwiększyłoby się natężenie transportu, ilość załadunków/ 
rozładunków, tym samym hałas, emisje spalin. W praktyce – 
rozwiązanie to byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, ze 
względu na funkcjonujące „złomowisko” z pełną infrastrukturą 
do przerobu złomu. Działające instalacje do przetwarzania i 
kompresji odpadów są źródłem hałasu od kilkunastu lat, 
dlatego rezygnacja z przerobu odpadów pochodzących ze 
stacji demontażu będzie wręcz nieodczuwalna dla środowiska.  

Pod uwagę brana była realizacja stacji 
demontażu  firmy MARDO w: 
1. Zamościu – na terenie 

funkcjonującego skupu złomu, na 
obrzeżach miasta, z pełną 
infrastrukturą techniczną: 
budynkiem warsztatowym, placami 
utwardzonymi składowymi,  a 
także z zapleczem socjalno-
biurowym. 

2. Krakowie – na działce 
niezagospodarowanej, bez 
utwardzeń, bez obiektów, co  
wiązałaby się z dużymi kosztami 
inwestycyjnymi. 
 

Lokalizacja przedsięwzięcia w Lublinie 
jest dogodna ze względu na dostępność 
maszyn, urządzeń, instalacji do 
mechanicznego przerobu złomu, jednak 
decyzje o realizacji przedsięwzięcia w 
Zamościu i Krakowie podjęto również w 
celu uzyskania uzgodnień 
środowiskowych. 

Wariant IV - racjonalny 

wariant 
najkorzystniejszy dla 
środowiska 

Wariant realizacyjny, z uwagi na brak ponadnormatywnego oddziaływania nie wymaga  
zastosowania specjalnych rozwiązań ograniczających uciążliwości i doprowadzenia do 
takiego stanu, który byłby najkorzystniejszy dla środowiska i możliwy do osiągnięcia w 
obecnej chwili. 

W ramach przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego analizy 
pozwolenia zintegrowanego zakładu wg Konkluzji BAT, analizy zgodności warunków 
udzielonego pozwolenia wymogami dla emisji przemysłowych, działania jakie można 
podjąć w celu dostosowania przedsięwzięcia do  KONKLUZJI DOTYCZĄCYCH 
NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK (BAT) W ODNIESIENIU DO 
PRZETWARZANIA ODPADÓW- dostosowanie instalacji do konkluzji BAT nastąpi do 
wymaganego terminu do 17 sierpnia 2022 r. przez wdrożenie: 

BAT. 1.-  Ogólna efektywność środowiskowa,  w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie 
i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego w ramach systemu ISO 14001 
BAT. 2- BAT 5- techniki i procedury ograniczające ryzyko środowiskowe 
BAT 6- 11 Monitorowanie wszystkich procesów 
BAT 12-20 Zapobieganie emisji do powietrza, hałasu, do wody, redukcje, optymalizacja 
procesów, środki operacyjne, techniki 
BAT 21 Zapobieganie skutkom awarii i incydentów, techniki, plan zarządzania 
BAT 22- 24 Efektywność materiałowa, energetyczna 
 

Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do mechanicznej obróbki odpadów metalowych w 
strzępiarkach:  
BAT 27. Zapobieganie deflagracjom, montaż klap bezpieczeństwa,  zastosowanie strzępiarki 
wolnobieżnej zainstalowanej przed główną strzępiarką-  rozdrabnianie wstępne 
BAT 30. Zapobieganie emisjom spowodowanym przez wybuchy 
BAT 41. Ograniczenie emisji przez technikę oczyszczania na mokro 
 
Dostosowanie zakładu do wymaganych konkluzji będzie wariantem całego zakładu 
najkorzystniejszym dla środowiska, wraz z planowanym przedsięwzięciem.  

Porównanie 
wariantów 

Każdy z wariantów (poza wariantem zerowym i lokalizacyjnym) zajmie tą samą 
powierzchnię terenu oraz nie wpłynie  negatywnie na krajobraz, uporządkuje teren. 

W przypadku wpływu przedsięwzięcia na klimat, w tym emisję gazów cieplarnianych i 
trans-granicznego oddziaływania na środowisko najkorzystniejszym z wariantów jest 
wariant „zerowy” – niepodejmowanie przedsięwzięcia – brak jakiegokolwiek 
oddziaływania.  
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6. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO,  OKREŚLENIE 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 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, A W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ 
SIECI DROGOWEJ, TAKŻE WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO 
RUCHU DROGOWEGO 

Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów ogólnie na środowisko poddano ocenie wyżej 
w punkcie 5. Szczegółowe oddziaływanie zestawiono w poniższej tabeli.  

 
Przewidywane oddziaływanie na środowisko, w tym ludzi, przedsięwzięcia w wariancie realizacyjnym 

 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może wyniknąć w fazie 
funkcjonowania z gospodarki odpadami, emisji hałasu przemysłowego w tym z transportu (transport ciężki), 
emisji gazów i pyłów do powietrza oraz w fazie realizacji uciążliwości prac budowlanych. 

 
 gospodarka odpadami 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje,  
 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale ciężkie, 
 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych, 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 

samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć). 

Przewidywane rodzaje i ilości odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zostały 

przedstawione w punkcie 1 d).  

 
 emisja hałasu przemysłowego w tym transportu 

 z demontażu (wybijanie, cięcie, stukanie), 86 dB; 

Zmiana lokalizacji inwestycji w innym miejscu na bazie firmy MARDO, nie spowoduje 

zmiany w oddziaływaniu. Wariant technologiczny (inna technologia budowy i brak maszyn 
kompresujących złom) spowodują zmiany w uciążliwości hałasu. Hałas z hali o konstrukcji 
lekkiej stalowej będzie mniej ograniczany niż z hali murowanej, a brak kompresji odpadów 
spowoduje zwiększenie natężenie ruchu, tym samym zwiększenie hałasu z transportu.  
Jedynie całkowite odstąpienie od rozbudowy  wiaty warsztatowej spowoduje zaniechanie 
budowy nowych przyłączeń sieci i mediów, a także ograniczy hałas, kurz, drgania i 
wykopy pochodzące z placu budowy. 

Najbardziej korzystnym dla środowiska wariantem jest wariant realizacyjny z nałożonym 
obowiązkiem dostosowania zakładu do konkluzji BAT.  

Żaden z wariantów nie wpłynie negatywnie na dobra naturalne, zabytki, dobra kultury, 
krajobraz kulturowy.  

Oddziaływanie w  przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej będzie tożsame w każdym wariancie.  

Wpływ na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 
widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko nie jest znaczący w każdym z wariantów.  

Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze – przy normalnym funkcjonowaniu stacji 
demontażu w każdym z wariantów będzie analogiczne, jednak ograniczone maksymalnie 
w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska, realizacyjnym z dostosowaniem do 
konkluzji BAT. 

Wpływ na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów NATURA 
2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych z uwagi na odległość od obszaru 
inwestycji nie będzie się różnił w żadnym z wariantów.  

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i 
krajobraz – będzie tożsame w każdym proponowanym wariancie,  jednak ograniczone 
maksymalnie w wariancie racjonalnym, najkorzystniejszym dla środowiska, realizacyjnym 
z analizą porealizacyjną. 
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 z przeładunku odpadów – głównie złomu; załadunek/ rozładunek- praca ładowarki, koparki 
przeładunkowej z chwytakiem, praca wózków widłowych 86-101 dB  

 ze środków transportu (transport ciężki), samochody  ciężarowe, osobowe 74-88 dB, skład 
pociągu 80 dB 

 z kompresji złomu na placu składowo-magazynowym (zgniatanie, paczkowanie- prasy, 
paczkarki, belownica, prasonożyca) – głównie kumulacja z istniejącymi: paczkarka - 85,0 dB, 
strzępiarka z linią sortowania i układem odpylającym - 115,0 dB, młyn młotkowy - 87,0 dB, 
prasonożyce - 90,0 dB, instalacja sortownicza -108,0 dB, koparko- ładowarka - 89,0 dB, transport 
osobowy, ciężarowy - 74-88 dB.  

 
 gospodarka wodno-ściekowa z terenów zanieczyszczonych, analogicznie jak w przypadku 

nieodpowiedniej gospodarki odpadami, przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z 
wodami deszczowymi i roztopowymi z placów magazynowo-składowych oraz hałd odpadów.  

 emisje gazów i pyłów do powietrza to: przy przerobie i przeładunku złomu, kompresji i cięciu złomu – 

dymy, kurz i pył, spaliny silników spalinowych transportu ciężarowego, osobowego i maszyn, kotłownia 
grzewcza (paliwo stałe, olej opałowy) na potrzeby c.w.u i c.o. , dymy z cięcia i przepalania złomu; 

 potencjalne pola i promieniowanie elektromagnetyczne:  na bramce skaner promieniowania 

radioaktywnego  (system detekcji materiałów promieniotwórczych/ radioaktywnych, wykorzystuje 
promieniowanie rentgenowskie)- narażone na ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i separatory 
magnetyczne na liniach sortowniczych i do przerobu złomu oraz cięcie złomu łukiem elektrycznym – 
potencjalne narażenie na ekspozycję pracowników. Natężenie pól szybko maleje w miarę oddalania się od 
źródła. Brak stref zagrożenia z uwagi na ekranowanie obudowami. Brak możliwości występowania 
wysokiego poziomu ekspozycji, ponieważ brak sprzężeń pojemnościowych – kumulacji, źródła 
rozprzestrzenione w terenie. Z reguły niski poziom ekspozycji na ludzi nie wymaga szczegółowej oceny 
poziomu ekspozycji i działań prewencyjnych pod warunkiem właściwego funkcjonowania urządzenia i 
organizacji pracy. Prace nietypowe (naprawy) przy zdjętych obudowach i zabezpieczeniach wymagają 
działań prewencyjnych. 
 

Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości prac budowlanych, 

szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości będą tymczasowe. Przeanalizowano trzy fazy 
inwestycji: fazę realizacji (budowy) i likwidacji w punkcie 1 b), c), d), natomiast fazę eksploatacji już działającego 
przedsięwzięcia poddano szczegółowej analizie. Określono wpływ każdej z tych faz na poszczególne komponenty 
środowiska, jednak szacowania są przewidywane, planowane.  
Analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i hałasu załączono wraz z graficznym przedstawieniem 
oddziaływania w załączniku 1 i 2.  

Przewidywane oddziaływanie na środowisko wariantu realizacyjnego  

Oddziaływanie w  
przypadku wystąpienia 
poważnej awarii 
przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej 

Globalnie brak informacji naukowych o poważnym ryzyku dla środowiska ze strony 

takich instalacji jak stacja demontażu, uznawane są za zakłady recyklingu, czyli 

proekologiczne.   

Sama stacja demontażu nie należy do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii, awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej. Przy 

normalnej pracy zakładu- stacji demontażu, brak szczególnego zagrożenia, 

magazyny wewnętrzne oraz place składowe o ile będą nie przepełniane z obciążeniem 

dopuszczalnym przez warunki ppoż., nie powinny być źródłem jakiejkolwiek katastrofy. 

Jednak potencjalne zagrożenia istnieją, które przedstawiono poniżej:  

 Hałdowane odpady postrzępiarkowe mogą ulec samozapłonowi z uwagi na 

wewnętrzną temperaturę odpadów. Możliwe jest wystąpienie stanu żarzenia 

hałdy, który może przejść w pożar. Pożar może wzniecić również zapalenie się 

powłoki z materiału palnego, którą powleczony jest złom, w czasie cięcie 

płomieniem lub elektrycznością np. rury smołowe. Zmagazynowane substancje 

(odpady z demontażu, np. oleje, paliwa, opony, tworzywa sztuczne),  stwarzają 

zagrożenie katastrofą naturalną tylko w przypadkach losowych takich jak pożar, 

substancje niepalne ale w razie zapalenia powstają subprodukty reakcji, które 

mogą być wysoce toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne 

zagrożenie dla zdrowia (dioksyny i furany). Kontrola i opinia ppoż. dla terenu wraz 

z opracowaniem operatu ppoż. powinny dać wytyczne dla całego systemu 

ochronnego ppoż., który odpowiednio wdrożony i realizowany zminimalizuje ryzyko 

powstania pożaru. 

 Możliwym zagrożeniem dla środowiska może być niekontrolowany wyciek 

płynów eksploatacyjnych z demontowanych aut, zużytych olejów, paliw, i  

przedostanie się ich do gruntu lub studzienek deszczowych i dalej do środowiska 

(rowu, rzeki, gleby). Stanowi to zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, 

zdrowia ludzi i zwierząt. Zawarte w nich substancje ropopochodne i  
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wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są o właściwościach 

rakotwórczych. Narażenie ludzi i zwierząt substancjami ropopochodnymi może 

powodować uszkodzenie układu nerwowego, a przedostające się do gleby niszczą 

jej życie biologiczne środowiska glebowego wraz z roślinnością. 

 Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej bardzo niskie – obiekt istniejący – 

socjalno-biurowy wolnostojący, niski – 2-kondygnacyjny, bez dachu 

wielkopowierzchniowego, bez kondygnacji podziemnych, projekt i wykonawstwo 

uzgodnione z możliwymi obciążeniami zakładu i różnymi warunkami eksploatacji. 

Planowana rozbudowa hali warsztatowej stacji demontażu – w konstrukcji 

mieszanej (połączenie konstrukcji stalowej z konstrukcją murowaną).  

W związku z eksploatacją na zakładzie współistniejącego przedsięwzięcia 
instalacji strzępiarki oraz skupu złomu możliwym niepożądanym zdarzeniem może 
być powstawanie tzw. „wybuchów”,  „eksplozji” oraz „wyfuknięć ognia”. Wśród 
złomu przeznaczonego do przerobu mogą znajdować się materiały wybuchowe w 

postaci niewypalonych pocisków (np. miny, bomby, granaty, zapalniki, spłonki, broń 
palna)  zwłaszcza jeżeli odpady pochodzą z demobilu wojskowego. Wewnątrz 
strzępiarki mogą eksplodować z demontażu aut poduszki powietrzne,  butle stalowe lub 
zbiorniki po gazach i cieczach sprężonych, naczynia i zbiorniki po paliwach, pojemniki 
ciśnieniowe, gaśnice. Wybuchy mogą spowodować ogromne szkody materialne, a 
szczególnie śmiertelne wypadki z ludźmi. Na wejściach surowcowych niezbędny jest  
skaner z systemem detekcji pól magnetycznych pozwalających na identyfikację 
materiałów potencjalnie wybuchowych/  radioaktywnych/ promieniotwórczych. 
Wdrożenie szeregu działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania wszelkiego 
ryzyka, a także wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych tj. każdorazowa 
kontrola materiału (wraków) na każdym etapie manipulacyjnym, wstępne przetwarzanie 
materiału polegające na rozdrobnieniu oraz cięciu materiału wsadowego, ustanowienie 
i przestrzeganie procedur postępowania z materiałami potencjalnie wybuchowymi. 
Wymienione zdarzenia są dla firmy wyjątkowo niekorzystne, ponieważ powodują 
przestoje maszyny,  a każde uruchomienie i wyłączenie maszyny to koszt.  Każdy 
„wybuch” może generować  ogromne straty (szkody mechaniczne, przestój pracy) – do 
tej pory miała miejsce jedna „eksplozja”, która doprowadziła do kilkumiesięcznego 
przestoju i wielomilionowych strat. Strzępiarka podlega kontroli Urzędu Dozoru 
Technicznego,  jest okresowo sprawdzana i poddawana kontroli. Zastosowane będą 
skuteczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe oraz przeciwpożarowe, zgodnie z 
wymaganymi przepisami odrębnymi. W razie wystąpienia usterek lub zauważenia 
niezgodności w pracy maszyn, są one natychmiast usuwane. W przypadku powstania 
poważniejszej usterki urządzenie lub jego elementy, w zależności od charakteru awarii, 
są natychmiast wymieniane. 

Wpływ na klimat, w tym 
emisje gazów 
cieplarnianych i 
oddziaływania istotne z 
punktu widzenia 
dostosowania do zmian 
klimatu, a także 
możliwego 
transgranicznego 
oddziaływania na 
środowisko 

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji brak jakiegokolwiek oddziaływania i 
wpływu na zmianę klimatu ze względu na znikomą, nieznaczącą ilość gazów 
cieplarnianych (transport drogowy, ogrzewanie).  
Transgraniczne oddziaływanie – z uwagi na dużą odległość (ok. 70km) od granicy 

Państwa oraz charakter inwestycji, nie wystąpi tego typu oddziaływanie. Planowana 
inwestycja ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Oddziaływanie na ludzi, w 
tym zdrowie i warunki 
życia ludzi, rośliny, 
zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze 

Przewidywany wpływ na środowisko, w tym ludzi:  

 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może 
wyniknąć z:  

 gospodarki odpadami, nieodpowiednia gospodarka odpadami może 

spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym samym spływ 
tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z 
własnych ujęć).  

 emisji hałasu przemysłowego w tym transportu, dyskomfort akustyczny 

najbliższego sąsiedztwa; 
 gospodarki wodno-ściekowej z terenów zanieczyszczonych, analogicznie 

jak w przypadku nieodpowiedniej gospodarki odpadami, przedostanie się do 
gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z wodami deszczowymi i 
roztopowymi z placów magazynowo-składowych oraz hałd odpadów, a tym 
samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych 
(skażenie wody z własnych ujęć).  

 emisje gazów i pyłów do powietrza –emisje mogących wpłynąć na zdrowie i 

życie ludzi, jedynie na pracowników - przy przerobie i przeładunku złomu – 
chmury pyłu, dymy z cięcia, spaliny silników spalinowych transportu 
ciężarowego, osobowego i maszyn, kotłownia grzewcza (paliwo stałe, olej 
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opałowy) na potrzeby c.w.u i c.o. , dymy z cięcia i przepalania złomu; 
 potencjalne pola i promieniowanie elektromagnetyczne:  na bramce 

skaner promieniowania radioaktywnego  (system detekcji materiałów 
promieniotwórczych/ radioaktywnych, wykorzystuje promieniowanie 
rentgenowskie)- narażone na ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i 
separatory magnetyczne na liniach sortowniczych i do przerobu złomu oraz 
cięcie złomu łukiem elektrycznym – potencjalne narażenie na ekspozycję 
pracowników. Natężenie pól szybko maleje w miarę oddalania się od źródła. 
Brak stref zagrożenia z uwagi na ekranowanie obudowami. Brak możliwości 
występowania wysokiego poziomu ekspozycji, ponieważ brak sprzężeń 
pojemnościowych – kumulacji, źródła rozprzestrzenione w terenie. Z reguły 
niski poziom ekspozycji na ludzi nie wymaga szczegółowej oceny poziomu 
ekspozycji i działań prewencyjnych pod warunkiem właściwego 
funkcjonowania urządzenia i organizacji pracy. 
 

Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości 
prac budowlanych, szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości 

będą tymczasowe.  
 
Liczba ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać to sami pracownicy i 
bywalcy stacji demontażu – ok. 60 osób. Ze względu na odległość od zabudowy 

mieszkaniowej, przedsięwzięcie nie powinno być odczuwalne przez okolicznych 
mieszkańców. Zamierzenie może napotkać konflikty społeczne najbliższego 

sąsiedztwa z następujących powodów: 
 poczucia zagrożenia, chęci zachowania spokoju i ciszy w miejscu zamieszkania 

pod względem hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia, drgań, 
impulsywnych huków, wibracji, pogorszenia stanu konstrukcji domów, 

 uciążliwego transportu ciężkiego- również wywołuje hałas i wstrząsy, 
 pogorszenia jakości wód gruntowych,  
 gromadzenia dużych, ciężkich detali złomowych, partii innych materiałów, 

odpadów, substancji niebezpiecznych, np. palnych, wybuchowych, obawa przed 
jakimkolwiek żywiołem, pożarem, powodzią, huraganem. 

 
Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
 

Transport ciężki może niszczyć migrujące, przydrożne zwierzęta oraz zieleń 
niezagospodarowaną. Prace budowlane  spowodują uporządkowanie terenu z obecnie 
zalegających na placu odpadów. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia, niewielkim stopniem likwidacji zieleni o niskich 
walorach przyrodniczych - nie zostanie naruszona równowaga przyrodnicza, w 
środowisku nie powstaną szkody, które wymagałyby prowadzenia kompensacji 
przyrodniczych.  
 
Nie zidentyfikowano cennych siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt. Najmniej 
wątpliwym siedliskiem jest siedlisko glebowe dla roślin, grzybów i zwierząt, które 
niestety w trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą ulec zniszczeniu. 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w zasięgu dorzecza Wisły, prawego 
dopływu Wieprza, w zasięgu rzeki Łabuńki, w obszarze: 

 jednolitej części wód powierzchniowych, nazwa JCWP:  Bystrzyca od zb. 
Zemborzyce do ujścia KOD europejski jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP): PLRW20001524699, Mapa 4; 

 jednolitej części wód podziemnych, KOD (JCWPd): PLGW200089. 

  
Przedsięwzięcie nie wpłynie na realizację celów środowiskowych dla obszarów  
wodnych na których się znajduje tj. JCWP, JCWPd. 
 
Oddziaływanie na powietrze – niekorzystnie oddziaływać będzie  kurz i pył 

komunikacyjny w drodze dojazdowej – ul. Kasprowicza, również emisja spalin, 
zapylenie z rozładunku/załadunku odpadów i emisja z kotłowni.  
 

Oddziaływanie na 
powierzchnię ziemi, z 
uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi i 
krajobraz 

 
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi – będzie polegać na zagospodarowaniu terenu, 
która nie wpłynie m.in. na rzeźbę terenu, czy jakość gleby. Gleba będzie 

wykorzystywana w etapie realizacji jako warstwa utwardzeń i wyrównania terenu,  jej 
zasoby będą wystarczające z prac ziemnych – wykopów w ramach przedsięwzięcia. 
Sposób zabezpieczenia środowiska wodno- gruntowego przed ewentualnym 

zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi- takimi jak paliwa, oleje, to: 
maksymalne powierzchnie utwardzone, ukierunkowanie wód deszczowych do 
systemów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej i podczyszczanie na separatorze 
ropopochodnych.  
Skala przedsięwzięcia jest na tyle mała, że nie powinna wpływać na ruchy masowe 
ziemi (płytkie wykopy, małe ryzyko osuwisk).   
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7. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, Z 
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W PKT 6 i 6A; 

 
Przyjęty wariant realizacyjny wydaje się jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia zasady zrównoważonego 
rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty zarówno gospodarczo - ekonomiczne jak i ochrony środowiska. Wybór wariantu 
jest optymalnie korzystny dla najbliższego otoczenia, jest szczegółowo analizowany pod kątem wszystkich 
uciążliwości (odpady, hałas, emisje do powietrza). Inwestycja planowana jest w okolicy zagospodarowanej 
przemysłowo, jednakże nie powinna w wariancie realizacyjnym naruszać praw okolicznych mieszkańców, ponieważ 
znajduje się około 80m od zabudowy mieszkaniowej. 
 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może wyniknąć w fazie 
funkcjonowania z gospodarki odpadami, emisji hałasu przemysłowego w tym z transportu (transport ciężki), emisji 
gazów i pyłów do powietrza oraz w fazie realizacji uciążliwości prac budowlanych. 
 
Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 

samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć). Nastąpi 

emisja hałasu przemysłowego w tym transportu z demontażu w hali w części warsztatowej, z kompresji złomu na 

placu składowo-magazynowym, z przeładunku odpadów, ze środków transportu (transport ciężki). Analogicznie jak 

w przypadku nieodpowiedniej gospodarki odpadami, przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z 

wodami deszczowymi i roztopowymi z placów magazynowo-składowych oraz hałd odpadów może zanieczyścić 

środowisko. Emisje gazów i pyłów do powietrza spowoduje kompresja i cięcie złomu oraz spaliny silników transportu 

i kotłownia. Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości prac 

budowlanych, szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości będą tymczasowe.  

Wariant ten to zastosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i lokalizacyjnych, które zapewnią budowę 
inwestycji z zachowaniem i z uwzględnieniem wszystkich działań ochronnych dla środowiska, w 
szczególności dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarki wodno-ściekowej: 

1. Demontaż aut prowadzony maksymalnie „głęboki” tak, żeby odpady problemowe nie trafiały na strzępiarkę (poduszki 

powietrzne, zbiorniki LPG i CNG, gaśnice, płyny, aerozole, pianki poliuretanowe, siedzenia); 

2. System detekcji materiałów promieniotwórczych na wejściach surowcowych;  

3. Wyodrębniony skład materiałów wybuchowych (butle stalowe lub zbiorniki po gazach i cieczach sprężonych, naczynia i 

zbiorniki po paliwach, pojemniki ciśnieniowe, gaśnice); 

4. Utrzymanie utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych 

kierowanych do separatora substancji ropopochodnych; 

5. Zgodnie z art. 38. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2018.578) obowiązkowo wykonywać próby 

strzępienia odpadów;  

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej i surowcowej, fachowej diagnostyki części i podzespołów nadających 

się do sprzedaży lub regeneracji, co wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do odzysku i recyklingu; 

 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w części Lublina o dużej koncentracji terenów 
składowych, logistycznych, przemysłowych, magazynowych.  Inwestycja nie zaburzy 
krajobrazu terenu przemysłowego. Granicę typowo miejskiego (w części 
uprzemysłowionego) krajobrazu wyznacza ul. Hajdowska ciągnąca się wzdłuż 
wschodniej części Lublina. Po wschodniej części tej ulicy znajdują się tereny rolnicze – 
głównie grunty orne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w odległości ok. 80 m. 
Inwestycja nie zaburzy krajobrazu terenu przemysłowego.  
 

Dobra materialne 

Projektowana inwestycja nie leży w otoczeniu nieruchomości mogących stracić na 
wartości oraz nieruchomości pod nadzorem konserwatorskim, więc brak wpływu  
inwestycji na dobra materialne. Region typowo inwestycyjny, w pobliżu nie występują 

również urokliwe łąki, parki, rzeki, które mogłyby utracić swoje walory. 

Zabytki i krajobraz 
kulturowy, objęte 
istniejącą dokumentacją, 
w szczególności 
rejestrem lub ewidencją 
zabytków 

Projektowane przedsięwzięcie nie narusza obiektów zabytkowych chronionych przez 
Konserwatora Zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego.  

Formy ochrony przyrody, 
w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszarów 
NATURA 2000 oraz 
ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych 

 
Teren inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi, w odległościach 
bezpiecznych. Najbliżej występujące formy ochrony przyrody ( Bystrzyca Jakubowicka 
- Natura 2000 – 3,4 km , Rezerwaty Przyrody – od 9,0 km, odległość od najbliższego 
korytarza ekologicznego – 10,8 km). Ze względu na dużą odległość występowania 

wszelkich form ochrony przyrody, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ww. 
elementy.   
 

Wzajemne oddziaływanie 
między elementami, o 
których mowa  

Brak wzajemnego oddziaływania pomiędzy wymienionymi elementami. 
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7. Wyposażenie stacji w tzw. Opakowania awaryjne (beczki, pojemniki), by natychmiastowo uszkodzone opakowania z 

odpadami, szczególnie płynnymi umieszczane były w opakowaniu awaryjnym. Możliwie najszybciej likwidowane i ograniczane 

wycieki; 

8. Zastosowanie zabezpieczeń przed zsunięciem się (zwału) hałdy odpadów, np. odpowiednie przegrody i stosy z pochyłością 

<45º; 

9. Okresowe badania składu ścieków przemysłowych po separatorze, dla ustalenia, czy nie są naruszone dopuszczalne 

wskaźniki zawartości zawiesin i węglowodorów ropopochodnych; 

10. Ograniczenie prędkości na ciągach komunikacyjnych – ograniczenie hałasu, emisji kurzu i pyłu;   

11. Lokalizacja procesów generujących hałas (kompresja złomu) i emitujących pyły, w tym kompresja złomu możliwie jak najdalej 

od terenów zabudowanych mieszkaniowych; 

12. Ograniczenie prac wyłącznie do pory dziennej; 

13. Wykonywanie prac demontażowych wewnątrz hali przy zamkniętych bramach; 

14. Zastosowanie środków eliminujących możliwość wycieków płynów i zanieczyszczenia (odpowiednie magazynowanie, 

wysysanie),wyposażenie miejsc zagrożonych ryzykiem wycieku w zestawy sorbentowe (zmiotki, sorbent, np. niepalne 

materiały chłonne- typu ziemia, piasek, wermikulit); prace organizowane możliwie najdalej od studzienek ściekowych, nie 

dopuszczanie do przedostania się jakichkolwiek produktów, odpadów do studzienek ściekowych czy gleby; 

15. Stosowanie sprawnych i serwisowanych maszyn i urządzeń; 

16. Przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie technologii demontażu pojazdów, stosowania środków 

ostrożności, gospodarowania odpadami; 

17. Stosowanie odzieży i środków ochronny indywidualnej;  

8. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ 
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

Opis obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z:  obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko 
wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji: 

W raporcie zastosowano metodę porównawczą (w stosunku do podobnych rozwiązań, urządzeń i wartości 
normowych), ale jednocześnie metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającego na ocenie 
przedsięwzięcia i analizie możliwego wpływu omawianego obiektu na otaczające środowisko, z uwzględnieniem 
jego położenia w terenie.  
 
W pierwszym etapie wyodrębniono czynniki środowiskowe narażone na zmiany oraz elementy przedsięwzięcia, 
które w sposób szczególny mogą to środowisko naruszać. W drugim etapie, w oparciu o przedstawione założenia 
modernizacyjne dokonano oceny zagrożeń czynników szkodliwych wydzielanych do wód, gleby, powietrza i 
porównania wielkości zagrożeń z wartościami normowymi. Do prognozowania wpływu na środowisko w zakresie 
emisji hałasu zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery wykorzystano programy komputerowe. Monitoring i 
prognoza jakości środowiska w okresie istnienia inwestycji i przed jej realizacją jest istotną kwestią w rachunku 
opłacalności przedsięwzięcia.  
System prognostyczny zastosowanym w celu podjęcia decyzji o inwestycji na danym terenie to: 
Identyfikacja skutków - na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz 
istniejących warunków środowiskowych metodą obliczeniową - obliczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu z 

planowanych źródeł i ich wielkości  
Prognoza (predykcja) - przedstawia przebieg skutków w środowisku - metoda oceny środowiska jako stanu 
istniejącego - monitoring, pomiary, w tym obserwacja i analizy warunków klimatycznych, żyzności gleb, stanu 

zasobów wodnych i dostępności do nich. 
 
Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz hałasu (normy, metodyka). 
Rozprzestrzenienie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych i liniowych 
(komunikacyjnych) obliczono zgodnie z metodyka zawartą w Pakiecie OPERAT FB firmy PROeko, która posiada 
atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96. Moduł SAMOCHODY do pakietu oblicza emisję ze 
środków transportu.  
Metodyka ta od dn. 3 lutego 2010 r. - wejścia w życie Rozporządzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu - jest referencyjną metodyką modelowania poziomów 
substancji w powietrzu.   
Emisja jest obliczana na podstawie wskaźników emisji uzyskanych z arkusza kalkulacyjnego dystrybuowanego 
przez Ministra Środowiska, w którym zostały zastosowane wzory opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka. 
 
Do obliczenia propagacji dźwięku i ustalenia wielkości emisji hałasu posłużono się algorytmem opracowanym przez 
Instytut Techniki Budowlanej przedstawionym w Instrukcji ITB nr 338/96. Jak wynika z materiałów udostępnionych 
przez ITB algorytm ten jest zbieżny z algorytmem wynikającym z normy PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie 
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Część 2 - Ogólna metoda obliczania. 
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9. 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 
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1. Plac budowy zostanie zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem, w przypadku nadmiernej emisji 
hałasu i pyłów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ograniczeniu emisji mogą służyć sztuczne 
bariery (parkany okalające plac budowy), plandeki na sypkie i pylące materiały; 

2. Montaż więźby, podciągów będzie prowadzony przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, tzn. Przy 
dobrej widoczności i odpowiedniej temperaturze, z użyciem dobranego sprzętu montażowego; 

3. Masy ziemne: humus i urobek z wykopu pod fundamenty zostaną wykorzystane na odkład (nadmiar) na 
terenie działki w miejscu uzgodnionym z inwestorem. Istniejący teren w zakresie ukształtowania 
wysokościowego na granicach z sąsiadującymi działkami pozostanie bez zmian, zagospodarowanie ziemi w 
zakresie inwestycji jako masy ziemne do ponownego wykorzystania; 

4. Zapewnienie odpowiednich warunków komunalnych ekipom wykonawcy w celu gospodarczego 
utrzymania czystości, t.j. Bieżące zagospodarowanie odpadów, ścieków, zapewnienie warunków socjalno- 
bytowych, zorganizowane odpowiednio zaplecze budowy; 

5. Sprzęt i maszyny budowlane oraz środki transportu używane zgodnie z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, nie przeciążane,  a powodujące nadmierny hałas i drgania używane tylko w porze 
dziennej (6

00
 - 22

00
); 

6. Zmywanie błota zalegającego na kołach środków transportu wyjeżdżających z budowy; 
7. Sposoby zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami na etapie 

realizacji, eksploatacji i likwidacji zamierzenia: utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, bieżące 
niwelacje terenu, utwardzenia ciągów komunikacyjnych, odpowiednie systemy zagospodarowania 
odpadów;  
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1. Demontaż aut prowadzony maksymalnie „głęboki” tak, żeby odpady problemowe nie trafiały na strzępiarkę 

(poduszki powietrzne, zbiorniki LPG i CNG, gaśnice, płyny, aerozole, pianki poliuretanowe, siedzenia); 
2. System detekcji materiałów promieniotwórczych na wejściach surowcowych;  
3. Wyodrębniony skład materiałów wybuchowych (butle stalowe lub zbiorniki po gazach i cieczach sprężonych, naczynia i 

zbiorniki po paliwach, pojemniki ciśnieniowe, gaśnice); 
4. Utrzymanie utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych 

kierowanych do separatora substancji ropopochodnych; 
5. Zgodnie z art. 38. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2018.578) obowiązkowo wykonywać 

próby strzępienia odpadów;  
6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej i surowcowej, fachowej diagnostyki części i podzespołów 

nadających się do sprzedaży lub regeneracji, co wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do odzysku 
i recyklingu; 

7. Wyposażenie stacji w tzw. Opakowania awaryjne (beczki, pojemniki), by natychmiastowo uszkodzone opakowania z 
odpadami, szczególnie płynnymi umieszczane były w opakowaniu awaryjnym. Możliwie najszybciej likwidowane i 
ograniczane wycieki; 

8. Zastosowanie zabezpieczeń przed zsunięciem się (zwału) hałdy odpadów, np. odpowiednie przegrody i stosy z 
pochyłością <45º; 

9. Okresowe badania składu ścieków przemysłowych po separatorze, dla ustalenia, czy nie są naruszone 
dopuszczalne wskaźniki zawartości zawiesin i węglowodorów ropopochodnych; 

10. Ograniczenie prędkości na ciągach komunikacyjnych – ograniczenie hałasu, emisji kurzu i pyłu;   
11. Lokalizacja procesów generujących hałas (kompresja złomu) i emitujących pyły, w tym kompresja złomu możliwie jak 

najdalej od terenów zabudowanych mieszkaniowych; 
12. Ograniczenie prac wyłącznie do pory dziennej; 
13. Wykonywanie prac demontażowych wewnątrz hali przy zamkniętych bramach; 
14. Zastosowanie środków eliminujących możliwość wycieków płynów i zanieczyszczenia (odpowiednie 

magazynowanie, wysysanie),wyposażenie miejsc zagrożonych ryzykiem wycieku w zestawy sorbentowe (zmiotki, 
sorbent, np. niepalne materiały chłonne- typu ziemia, piasek, wermikulit); prace organizowane możliwie najdalej od 
studzienek ściekowych, nie dopuszczanie do przedostania się jakichkolwiek produktów, odpadów do studzienek 
ściekowych czy gleby; 

15. Stosowanie sprawnych i serwisowanych maszyn i urządzeń; 
16. Przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie technologii demontażu pojazdów, stosowania 

środków ostrożności, gospodarowania odpadami; 
17. Stosowanie odzieży i środków ochronny indywidualnej;  
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Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza tymi 
obszarami chronionymi/formami ochrony. Ogólne rozwiązania chroniące środowisko zawiera punkt 18 niniejszego 
raportu. Na terenie działki inwestycyjnej nie istnieje konieczność podejmowania działań kompensacyjnych w 
zakresie:  

 odtworzenia siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków, w tym zbiorników wodnych, mokradeł bądź ich 
renaturyzacji (przywrócenia do pierwotnego stanu), odtworzenia zniszczonych łąk i innych obszarów 
roślinnych poprzez zadrzewianie, zakrzewianie, zalesianie tych obszarów – ze względu na brak 
występowania wymienionych siedlisk na terenie inwestycyjnym, a także w  jego najbliższym 
sąsiedztwie;  

 próby odtworzenia stanu populacji gatunków, które zostały zniszczone wskutek oddziaływania 
przedsięwzięcia, poprzez zwiększenie liczebności tych populacji – realizacja przedsięwzięcia nie 
spowoduje zniszczenia populacji gatunków roślin oraz zwierząt, nie wpłynie również na liczebność 
tych populacji;  

 próby zachowania gatunków zagrożonych (np. przenoszenie płazów ze zbiorników wodnych zagrożonych 
zniszczeniem), tworząc tym samym nowe miejsca rozrodu -  ze względu na nie zinwentaryzowanie na 
terenie inwestycyjnym gatunków zagrożonych; 

 przesadzanie roślin z miejsc narażonych na zniszczenie, na inne stanowiska – brak na terenie 
inwestycyjnym roślin chronionych oraz o szczególnych walorach przyrodniczych, które 
wskazywałyby na konieczność ich zachowania – przesadzania;   

W przypadku wycinki drzew, istnieje możliwość zastosowania rekompensaty w formie nasadzeń zastępczych lub 
nasadzeń kompensacyjnych (np. za jedno wycięte drzewo – nasadzenie dwóch nowych) na terenach wskazanych 

Urząd Miasta w Lublinie. Działania te mają na celu przywrócenie równowagi przyrodniczej, tworzenie nowych 
skupień roślinności, wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia. Jednak na tym 
etapie nie wskazano gatunków kolidujących z planowanym przedsięwzięciem, dlatego na tą chwilę nie planuje się 
nasadzeń kompensacyjnych oraz zastępczych.  

 

10. DLA DRÓG BĘDĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI MOGĄCYMI ZAWSZE ZNACZĄCO 
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO:  

a) Określenie założeń do: ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się 
na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 
programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 
planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego 

b) Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków 
archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia 

Nie dotyczy analizowanego przedsięwzięcia. 

 

11. DLA INSTALACJI DO SPALANIA PALIW W CELU WYTWARZANIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, O ELEKTRYCZNEJ MOCY ZNAMIONOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 300 MW 

OCENĘ GOTOWOŚCI INSTALACJI DO WYCHWYTYWANIA DWUTLENKU WĘGLA, 

OKREŚLONĄ NA PODSTAWIE ANALIZY 

a) dostępności  podziemnych składowisk dwutlenku węgla 

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla   

Nie dotyczy analizowanego przedsięwzięcia. 
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12. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

W projektowanym budynku zostanie uruchomiona instalacja grzewcza - niskoemisyjny kocioł na olej opałowy o mocy 

ok. 30 kW oraz kocioł na paliwo stałe o mocy 30 kW.  

 
Wymagania technologiczne 
zgodnie z art. 143 ustawy POŚ 
Dz.U.2018.799 t.j. z dnia 2018.04.27  

Proponowana technologia 

Stosowanie substancji o 
małym potencjale zagrożeń 

W planowanej inwestycji nie będą wykorzystywane substancje niebezpieczne 
(gazy, ciała stałe, ciecze), których właściwości (utleniające, wybuchowe, żrące, 
mutagenne, toksyczne, niebezpieczne dla środowiska i inne) będą stwarzały 
zagrożenie podwyższonego ryzyka bądź będą stanowiły duże ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, prowadzącej do katastrofy ekologicznej.  
Nie będą znajdywały się inne substancje niebezpieczne w ilościach 
klasyfikujących inwestycję do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. (Dz.U.2016.138 z dnia 2016.02.02), nie ma również 
konieczności sporządzania programu zapobiegania awariom o którym mowa w 
art. 251 ustawy POŚ (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13. 

Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Energia elektryczna będzie pobierana z zewnętrznych źródeł - z sieci 

energetycznej na podstawie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. Nie ma 
konieczności dodatkowego zasilania zakładu z innych źródeł.  
Do ogrzewania części biurowej zastosowany będzie najbardziej wydajny system 
grzewczy (piec na paliwo stałe, piec na olej opałowy, pompa ciepła, oszczędność 
pod względem zużycia paliw – aspekt środowiskowy i ekonomiczny, wybór 
najbardziej wydajnego źródła ogrzewania). Zużycie energii będzie się ograniczać 
do pory dziennej, w porze nocnej instalacje będą wyłączone. Przy wyposażaniu 
SDP w urządzenia techniczne, przewiduje się zastosowanie urządzeń o możliwie 
niskim zużyciu energii elektrycznej (wybór urządzeń wysokiej klasy 
energetycznej). Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu znajduje się 
w punkcie 1 f).  

Zapewnienie racjonalnego 
zużycia wody i innych 
surowców oraz materiałów i 
paliw 

Zużycie paliw będzie się ograniczało do wykorzystania paliwa na cele 

transportowe (Pb, ON, LPG) oraz do ogrzewania pomieszczenia hali i biura (olej 
opałowy, paliwo stałe np. węgiel). W związku ze zużyciem paliw na cele 
transportowe oraz grzewcze, corocznie składane będzie zbiorcze zestawienia 
informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.  
Woda wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe, gospodarcze z sieci 

wodociągowej, dostarczana przez MPWiK w Lublinie.  
Informacje o zapotrzebowaniu i zużyciu wody i innych surowców oraz materiałów i 
paliw znajduje się w punkcie 1 f). 

Stosowanie technologii 
bezodpadowych i 
małoodpadowych oraz 
możliwość odzysku 
powstających odpadów 

Stosowanie technologii bezodpadowych w przypadku SDP jest niemożliwe. 
Zgodnie z art. 28 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz.U.2018.578 t.j. z dnia 2018.03.20) osiągany będzie poziom odzysku i 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w 
wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji 
demontażu rocznie. Ponadto corocznie będzie sporządzane  sprawozdanie o 
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Prowadzenie racjonalnej 
gospodarki magazynowej i surowcowej, fachowej diagnostyki części i 

podzespołów nadających się do sprzedaży lub regeneracji wpłynie na 
zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do odzysku i recyklingu. 
Przewidywane rodzaje i ilości odpadów, wynikające z funkcjonowania 
przedsięwzięcia znajdują się w punkcie 1 d).  

Rodzaj, zasięg oraz wielkość 
emisji 

Emisja gazów i pyłów do powietrza to: przy kompresji złomu - pył, spaliny silników 
spalinowych transportu ciężarowego, osobowego i maszyn, istniejąca kotłownia 
grzewcza na potrzeby c.w.u i c.o. (olej opałowy, paliwo stałe).  Produkty spalania 
gazu oraz biomasy to typowe produkty energetycznego spalania paliw, tj. – SO2, 
NO2, CO, CO2, pył zawieszony (PM10).  Przewidywane rodzaje i ilości emisji 
wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia znajdują się w punkcie 1 c). 
Obliczenia i wyniki symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym zostały  przedstawione w formie tabel oraz w formie graficznej 
elektronicznej - mapki izolinii w Załączniku 1 (Projekt 1-3), na których 
udowodniono, iż zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko ograniczy się do 
najbliższego otoczenia obszaru przedsięwzięcia.  

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

W stacji demontażu pojazdów będą stosowane powszechne procesy i metody 
demontażu, które zostały skutecznie zastosowane w skali ogólnoświatowej. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16901353?unitId=art(143)&cm=DOCUMENT
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a) Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Cele Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 

Cel i zadania Działania w odniesieniu do przedsięwzięcia 

I Ochrona klimatu i jakości powietrza  
Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia 
poziomów wymaganych przepisami prawa, 
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji 
oraz promocja wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

 lokalizacja w strefie przemysłowej w przestrzeni otwartej, co umożliwia 
równomierne rozproszenie zanieczyszczeń, brak kumulacji, dobre 
przewietrzenie; 

 rozwiązania grzewcze: obecne kotły na paliwo stałe i olej opałowy w 
budynku socjalno-biurowym wspomagane pompą ciepła powietrze-
woda; 

 system odpylania strzępiarki trójstopniowy 

 badania jakości środowiska (analiza porealizacyjna) 

II Zagrożenia hałasem  
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców 
ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza 
emitowanym przez środki transportu drogowego 

 lokalizacja w strefie przemysłowej w bezpiecznej odległości od zwartej 
zabudowy mieszkalnej; 

 lokalizacja źródeł generujących hałas (strzępienie i kompresja złomu) na 
południowo-zachodniej części działki, jak najdalej od terenów 
zabudowanych mieszkaniowych; 

 ograniczenie czasu pracy tylko w porze dziennej (6
00

 - 22
00

) 
 

III Pola elektromagnetyczne 
 Stała kontrola potencjalnych źródeł pól 
elektromagnetycznych 

 Źródła pól elektromagnetycznych (na bramce skaner promieniowania 
radioaktywnego  - system detekcji materiałów promieniotwórczych/ 
radioaktywnych, wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie- narażone na 
ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i separatory magnetyczne na liniach 
sortowniczych i do przerobu złomu – potencjalne narażenie na ekspozycję 
pracowników. Nie wymagają stałej kontroli potencjalnych pól 
elektromagnetycznych z uwagi na dopuszczenie do użytkowania i normy 
produkcyjne tych urządzeń z odpowiednio dobraną częstotliwością. Natężenie 
pól szybko maleje w miarę oddalania się od źródła, w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych urządzeń brak stanowisk pracy. Brak możliwości 
występowania wysokiego poziomu ekspozycji. Z reguły niski poziom 
ekspozycji na ludzi nie wymaga szczegółowej oceny poziomu ekspozycji i 
działań prewencyjnych pod warunkiem właściwego funkcjonowania 
urządzenia i organizacji pracy. Prace nietypowe (naprawy) przy zdjętych 
obudowach i zabezpieczeniach wymagają działań prewencyjnych.  

IV Gospodarowanie wodami  
Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią 
i suszą 

Według analizy mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 
powodziowego (mapy ISOK), planowane przedsięwzięcie znajduje się poza 
terenami zagrożonymi wystąpieniem powodzi oraz poza obszarem 
obejmującym scenariusz zniszczenia lub uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego.  

V Gospodarka wodno-ściekowa  
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych  
Rozbudowa infrastruktury związanej z 
oczyszczaniem ścieków . 

 Sposoby zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniami: utwardzone, szczelne powierzchnie wymaganych 
sektorów, z których wody deszczowe, odcieki infiltrujące odpady będą ujęte w 
zbiorczy system odprowadzania i kierowane do separatora ropopochodnych 
(podczyszczane).  

VI Zasoby geologiczne  
Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin 
oraz ograniczenie presji na środowisko w trakcie 
prowadzenia geologicznych prac 
poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w 
trakcie eksploatacji złóż kopalin 

Racjonalne wykorzystanie zasobów złóż (woda, prąd, węgiel, olej opałowy) 
będzie monitorowane w celach prognozy i perspektywy zmienności 
opłacalności i efektywności. Brak presji wywieranej na środowisko z uwagi na 
dostępność złóż. 

VII Gleby  
Ograniczenie negatywnego oddziaływania 
procesów gospodarczych na środowisko glebowe  

Sposoby zabezpieczenia gleb przed zanieczyszczeniami: utwardzone, 
szczelne powierzchnie wymaganych sektorów, na których będą 
magazynowane odpady, weryfikacja odpadów niebezpiecznych, powierzchnie 
z których wody deszczowe, odcieki infiltrujące odpady będą spływać zostaną 
ujęte w zbiorczy system odprowadzania i kierowane do separatora 
ropopochodnych (podczyszczane). 

VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów  
Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do 
składowania, zapobieganie powstawaniu 
odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu 
odpadów i przygotowania do ponownego użycia, 
zwiększenie udziału odpadów zbieranych 
selektywnie 

Stosowanie technologii bezodpadowych w przypadku SDP jest niemożliwe. 
Zgodnie z art. 28 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz.U.2018.578 t.j. z dnia 2018.03.20) osiągany będzie poziom odzysku i 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w 
wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji 
demontażu rocznie. Ponadto corocznie będzie sporządzane  sprawozdanie o 
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Prowadzenie 
racjonalnej gospodarki magazynowej i surowcowej, fachowej diagnostyki 
części i podzespołów nadających się do sprzedaży lub regeneracji wpłynie na 
zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do odzysku i recyklingu. 

IX Zasoby przyrodnicze  
Zachowanie i wzmocnienie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej województwa  
Rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej  
Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na 
celu zapobieganie szkodom w środowisku i 
sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody 

  Na terenie objętym inwestycją trudno mówić o różnorodności biologicznej. 
Teren jest ubogi zarówno we florę jak i faunę. Na terenie działki znajduje się 
niezagospodarowana zieleń, występująca chaotycznie, w niewielkiej ilości, o 
niedużej wartości przyrodniczej.  Walory przyrodnicze w obrębie działki 
spełnia roślinność nieleśna, przydrożna i śródpolna. Jest to głównie dziko 
rosnąca roślinność niska - trawiasta, łąkowa, nie przekraczająca 1m 
wysokości. Zadrzewienia tworzone są przez pojedyncze drzewa i krzewy, 
bądź ich skupienia, które nie stanowią zbiorowisk leśnych. Roślinność 

Postęp naukowo-techniczny 

W stacji demontażu pojazdów nakazana jest określona procedura demontażu z 
zachowaniem właściwej kolejności, zawartej w "technologii demontażu pojazdów”, 
do postępu naukowo-technicznego będą należały metody zagospodarowania 
odpadów w nowych innowacyjnych instalacjach, dzięki którym uniknie się 
składowania odpadów na składowiskach.  
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znajdująca się na działce jest rozłożona w sposób nierównomierny. W 
obrębie działki nie występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych 
oraz krajobrazowych, nie ma również możliwości powiększenia i ochrony 
zasobów leśnych.   

X Zagrożenia poważnymi awariami  
Ograniczanie skutków poważnych awarii 
przemysłowych dla ludzi i środowiska 

Szczegółowo opisane w pkt. 1 h). 

 

13. 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 
OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE 
PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH; NIE DOTYCZY TO 
PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE DROGI ORAZ 
PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE LINII KOLEJOWEJ 
LUB LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO; 

 W związku z tym, że dla przedsięwzięcia, któremu poświęcony jest niniejszy „Raport” wykonano 
prognozowanie oddziaływań w maksymalnym obciążeniu zakładu, wraz z kumulacją oddziaływań istniejących 
przedsięwzięć i z prognozowania wynika, iż nie powinno nastąpić przekroczenie standardów jakości środowiska 
poza terenem zakładu, zatem nie ma przesłanek i podstaw prawnych do ustanawiania obszaru ograniczonego 
użytkowania, o którym mowa w art. 135-136 POŚ.  

Analizę symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym  przeprowadzono w 
programie OPERAT FB (Załącznik 1 Projekt 1-2), a analizę propagacji hałasu przeprowadzono w programie 

HPZ’2001 (Załącznik 2 Projekt 1-3). Na podstawie tych analiz, przewiduje się, iż w wyniku funkcjonowania samego 
przedsięwzięcia (stacji demontażu) nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska poza terenem 
inwestycji, natomiast kumulacja tych samych oddziaływań przedsięwzięcia ze strzępiarką i skupem złomu przy pracy 
z hałasem strzępiarki 115 dB może powodować ponadnormatywne wartości na terenach chronionych 

akustycznie (mieszkaniowych). Metodą prób oszacowano dopuszczalne wartości emitowanego hałasu na terenach 
chronionych akustycznie przy pracy strzępiarki z hałasem o wartości maksymalnie 111 dB. Realizacja samej 

inwestycji nie wpłynie na kształtowanie się klimatu akustycznego w  najbliższym otoczeniu, a uwarunkowania 
ograniczające pracę strzępiarki do 111 dB mogą wpłynąć pozytywnie na obecny stan. 

Określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich jest zbyteczne, z uwagi na to, że istnieją i mają 
zastosowanie inne systemy ochrony i ograniczeń dla inwestycji.  

Dotychczas w granicach miasta Lublin nie zostały utworzone żadne obszary ograniczonego użytkowania, których 
powstanie spowodowane byłoby nadmiernym poziomem hałasu w środowisku (Uchwała nr 594/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin). 

Jeżeli z przeglądu ekologicznego, ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub analizy 
porealizacyjnej wynikałoby, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu – istniałaby wtedy 
konieczność ustanowienia  obszaru ograniczonego użytkowania.  

14. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ 

W raporcie oraz w załącznikach zobrazowano w formie graficznej zarówno lokalizację przedsięwzięcia jak i 
zakres oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Forma graficzna to zdjęcia, mapy, mapy 
rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń w formie izolinii.  

15. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI 
ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W 
RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE 
PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Forma kartograficzna jako odwzorowanie wersji elektronicznej (CD) – zobrazowano zasięg oddziaływania 
przedsięwzięcia na kopii mapy ewidencyjnej – działki sąsiednie i drogi dojazdowe do terenu inwestycji. W załączniku 
1 i 2 przedstawiono zagadnienie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu przemysłowego na 
podkładzie również mapy ewidencyjnej w formie izolinii.  

16. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 

Powody powstania 
konfliktów społecznych 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia od wielu lat funkcjonuje „Złomowisko 
Zadębie”, które jest źródłem większych uciążliwości niż planowana stacja demontażu 
pojazdów. W trakcie procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia- budowa strzępiarki (Decyzja z dnia 03.01.2007 r. 
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nr OŚ. IV.7626/Dś/180/III/2006) organ zapewnił udział społeczeństwa, oraz możliwości 
składania uwag i wniosków w sprawie objętej niniejszą decyzją, do organu nie 
wpłynęły uwagi  i zastrzeżenia do planowanego przedsięwzięcia. Zatem nowe 

zainwestowanie - stacja demontażu również nie powinna być źródłem odzewu 
okolicznych mieszkańców, protestów i konfliktów społecznych.  

Mimo, że  zamierzenie jest „ustawowo” proekologiczne, zgodne z wieloletnią polityką 
środowiskową i spełniać będzie ważną rolę w systemie gospodarki odpadami regionu, 
może napotkać konflikty społeczne najbliższego sąsiedztwa z następujących powodów: 
 
 poczucia zagrożenia, chęci zachowania spokoju i ciszy w miejscu zamieszkania 

pod względem hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia, drgań, 
impulsywnych huków, wibracji, pogorszenia stanu konstrukcji domów; 

 uciążliwego transportu ciężkiego- również wywołuje hałas i wstrząsy; 
 pogorszenia jakości wód gruntowych; 
 gromadzenia dużych, ciężkich detali złomowych, partii innych materiałów, 

odpadów, substancji niebezpiecznych, np. palnych, wybuchowych, obawa przed 
jakimkolwiek żywiołem, pożarem, powodzią, huraganem. 
 

Realizacja przedsięwzięcia, któremu poświęcony jest niniejszy „Raport” może być 
przyczyną konfliktów społecznych, jednakże biorąc pod uwagę w szczególności 
zaproponowane rozwiązania ochronne w kierunku mieszkańców - właścicieli 
sąsiednich działek, osób zamieszkałych w rejonie przedsięwzięcia od lat, może 
wystąpić ugoda.  
Działalność zakładu (zbieranie, odzysk w tym przetwarzanie odpadów wytwarzanych 
przez ludzi) będzie społecznie użyteczna i wypełniać będzie zobowiązania władz 
administracji państwowej wobec wymogów Ustawy o odpadach i Prawa ochrony 
środowiska, czego społeczność lokalna może być jednak nieświadoma. 
 
Prowadzona Stacja Demontażu jest ustawowo raz do roku kontrolowana przez WIOŚ.  
O ile prowadzona działalność będzie zgodna z uzyskanymi stosownymi decyzjami i 
pozwoleniami, nie będzie przedmiotem interwencyjnego zaangażowania służb ochrony 
środowiska, inspekcji, regionalnych władz i organów utrzymania porządku publicznego, 
konflikty społeczne mogą być  nieuzasadnione. 

 

 

17. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. PRZEDSTAWIENIE 
PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, 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, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO 
MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM 
ZAKRESIE 

 

Monitoring na etapie 
budowy (z 
uwzględnieniem 
obszarów chronionych) 

Nie przewiduje się monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie 
budowy - oddziaływanie na środowisko będzie  lokalne oraz tymczasowe, związane 
głównie z pracami prowadzonymi na terenie budowy, montażem wyposażenia i 
pracami wykończeniowymi. Wpływ prac na otoczenie będzie miał charakter 
krótkotrwały, przemijający. 

Monitoring na etapie 
eksploatacji (z 
uwzględnieniem 
obszarów chronionych) 

Zakład podlega regularnym kontrolom organów administracji publicznej tj. 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania decyzji 
ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, 
częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan 
środowiska, a także eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem, obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami, przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska.  

Wszelkie nieprawidłowości oraz naruszenia ujęte w zarządzeniach pokontrolnych są na 
bieżąco korygowane oraz likwidowane. 
 
Proponuje się monitoring inwestycji już w fazie rozruchu przedsięwzięcia:  
 bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, roczne 
zestawienia (przyjęte, wytworzone, przetworzone, oddane); 
 pomiar hałasu przemysłowego emitowanego przez urządzenia, na granicach 
działek inwestycyjnych, przy najbardziej narażonej na hałas zabudowie mieszkaniowej 
przy jednoczesności pracy wszystkich urządzeń (tzw. max obciążenie zakładu) oraz 
całodobowy pomiar monitoringowy – w celu ustalenia średniej wartości poziomu 
hałasu; 
 serwis, przegląd urządzeń, maszyn,  aktualizacja i opracowanie instrukcji 
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obsługi i DTR-ek co zagwarantuje poprawną, bezpieczną i bezawaryjną  pracę 
urządzeń; 
 ścieki opadowe (podczyszczane w separatorach) poddawać badaniom 
analitycznym w celu oceny ich parametrów (w porze deszczowej). 
Powyższa analiza porealizacyjna będzie także przydatna do oceny procesu 
technologicznego i uzyskanych efektów ekologicznych z zastosowanych rozwiązań 
ochronnych i zapobiegawczych. 
 

Informacje o dostępnych 
wynikach innego 
monitoringu, które mogą 
mieć znaczenie 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) monitoring prowadzi 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie:  

 pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

 wód powierzchniowych (badania i ocena stanu rzek w tym zbiorników 
zaporowych); 

 wód podziemnych; 

 gleb i ziemi; 

 przyrody; 

18. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE W NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT. 

Przy opracowaniu niniejszego raportu nie napotkano większych trudności wynikających z niedostatków techniki i luk.  
Ocenę oddziaływania na środowisko opracowano w oparciu o założenia koncepcji inwestorów, toteż z konieczności 
wnioskowanie o wpływie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska mają charakter wynikający 
jedynie z fazy planowania. Brak informacji szczegółowych, informacji co do rozwiązań technicznych, 
projektowych, wytypowanych urządzeń i maszyn,  pociągnął za sobą konieczność stosowania założeń i 

parametrów najmniej korzystnych względem środowiska, co prezentuje maksymalne oddziaływanie i wpływy 
przedsięwzięcia na rejon a tym samym prezentuje w „niekorzystnym świetle”. Ponieważ podstawowe założenia 
realizacji inwestycji sprecyzowano w sposób możliwy dla etapu projektu funkcjonalno- użytkowego, nie wpłynęło to 
na poprawność oceny oddziaływania na środowisko.  
 

Planowana inwestycja nie jest innowacją techniczną, zasady technologii są udoskonalane, badane, sprawdzone i 
realizowane w przedsięwzięciach już działających. Luką we współczesnej wiedzy jest jednak nadal brak 
chroniących i doprecyzowanych przepisów, na które można by było się powołać, np.  

 brak jednolitych danych, np. wskaźników emisji odpadów przy przerobie i demontażu SDP w zależności od 
ich rodzaju i procesu przetwórstwa; 

 brak zasad uproszczania procedur administracyjnych dla przedsięwzięć proekologicznych; 

 brak możliwości prawnych pogodzenia interesów stron przy zmieniających się i zaostrzających przepisach i 
normach; 

 drgania, wibracje - brak opracowanych danych na temat ich zasięgu (rozprzestrzeniania), szacowania 
wielkości. 
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19. STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Raport jest prognozą oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mającego na celu rozszerzenie oferty firmy 
MARIA DOMIŃCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MARDO” oferującej 
usługi w zakresie: punkt zbierania odpadów (skup złomu), a także do punkt do odzysku/recyklingu odpadów. Nowe 

przedsięwzięcie nazwano: 
 

Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na „Złomowisku Zadębie” 

planowane do realizacji na działce ewid. nr  56 AM-8, obręb Zadębie III, przy ul. Kasprowicza 12 w Lublinie 

dla 

PPUH "MARDO” Maria Domińczyk 

Zakres inwestycji obejmie: budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz budowę 

infrastruktury towarzyszącej, w tym place składowo-magazynowe. Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać  na środowisko 

 

Lokalizacja inwestycji 

Na terenie obecnego „Złomowiska Zadębie” firmy "MARDO”, przy ul. Kasprowicza 12, na wschodniej części działki 
56 AM-8, w Lublinie.  
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego są to  tereny aktywności gospodarczej obejmujące 
obszary zgrupowań przemysłowo-składowych.  
Obecne wykorzystanie nieruchomości: to skup złomu- zakład przerobu złomu, zbierania i przetwarzania odpadów 

w instalacjach: strzępiarka, prasonożyce, młyn młotkowy, paczkarka, a także plac składowo-magazynowy 
złomowiska. W ramach przedsięwzięcia użytkowany będzie istniejący budynek socjalno- biurowy, plac 
przeładunkowy, manewrowy (ładowarki z chwytakami, elektromagnesami, wózki widłowe), waga najazdowa (60 t) 
oraz waga kolejowa. 
 
Skala przedsięwzięcia 

 

Teren złomowiska zajmuje powierzchnię ~ 3,0311 ha, z czego 0,4 ha będzie wykorzystywane na potrzeby stacji 

demontażu. Szacuje się, że w zakładzie będzie kompletnie demontowanych max 50  aut dziennie, zatem ok. 1100 

aut miesięcznie, ok. 13 000 aut rocznie.  Przyjmuje się uzyskać z ~ 13 tyś. aut ok. 1 tyś. ton auto- części i odzyskać  

ok. 10 tyś. ton złomu (pozostanie do 2 tyś. ton odpadów). 

zakres inwestycji,  obiekty przewidziane do realizacji: 

 

Inwestycja obejmie: 

1. budowę i uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie istniejącego 

skupu złomu tzw. „Złomowisko Zadębie”; 

2. budowę sektorów stacji oraz niezbędnej infrastruktury technicznej:  

 separator substancji ropopochodnych – budowa nowego lub modernizacja istniejącego; 

 place składowo-magazynowe – wyznaczenie miejsc dla stacji demontażu na istniejącym, 

utwardzonym placu; 

 magazyn/sklep części do ponownego użycia; 

3. budowę niezbędnej towarzyszącej infrastruktury, w tym instalacje sanitarne i techniczne: 

 kanalizacja deszczowa jako wewnętrzny system odprowadzenia wód opadowych i roztopowych; 

 sieć wodociągowa – zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i  przeciwpożarowych; 

 sieć kanalizacyjna sanitarna (ścieków komunalnych) -  przyłączenie wiaty warsztatowej do 

istniejącej na terenie inwestycji sieci kanalizacyjnej;  

 inne towarzyszące – np. przyłącza sieci energetycznej w tym budowa baterii kondensatorów, 

oświetlenie; 

 

Technologia SDP- punkt zbierania i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji PWE, kasacja pojazdów  

Technologia demontażu: demontaż będzie miał charakter „bezpośredni” polegający na rozkładaniu pojazdu przez 

pracowników w hali (część warsztatowa), charakteryzuje się dużą elastycznością, gdyż pozwala na zmianę tempa i 
zakresu demontażu w zależności od typu samochodu. W zależności od mocy przerobowych, warunków 
ekonomicznych i zatrudnienia będzie prowadzony również demontaż "głęboki".  
W stacji mają miejsce takie operacje technologiczne jak: 

 dostawa i wyładunek pojazdu, 

 zmagazynowanie tymczasowe/ przejściowe, 

 usunięciu paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub 
częściach przeznaczonych do ponownego użycia tzw.  osuszanie samochodu z płynów eksploatacyjnych, 

 usuwanie substancji niebezpiecznych np. usunięcia czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego za 

pomocą specjalnego urządzenia, bądź zlecenie tej operacji wyspecjalizowanej firmie; 
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 demontaż elementów (rozmontowanie, wycinanie, dekompozycja), tzw. demontaż "bezpośredni" np. 

wymontowanie filtra oleju, przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, 
akumulatora, zbiornika z gazem bez jego opróżnienia, bądź po usunięciu gazu ze zbiornika za pomocą 
specjalnego urządzenia, elementów zawierających materiały wybuchowe, katalizatora spalin, kondensatorów z 
pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r., elementów zawierających rtęć, szyb, opon, części 
zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane z następującym po demontażu procesie 
przetwarzania;  

 odzysk części i materiałów na surowce wtórne, dalszy demontaż wymontowanych elementów tzw. demontaż  
"głęboki", prasowanie/ paczkowanie karoserii- kompresja; 

 strzępienie odpadów –w  istniejącej instalacji do rozdrabniania – strzępiarka (urządzenie strzępiące, odpylające, 
separujące); 

 segregacja i przygotowanie do transportu poza stację materiałów przeznaczonych do wykorzystywania np. 
surowców wtórnych i odpadów do unieszkodliwiania, 

 sprzedaż części do ponownego użycia, części zamiennych (sklep) 
Warianty przedsięwzięcia: 

Wybrano kilka wariantów przedsięwzięcia, przeanalizowano i poddano ocenie następujące:  

Wariant 0 - bezinwestycyjny, tzw. „zerowy” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia  

Wariant I - realizacyjny  

Wariant II- technologiczny, racjonalny wariant alternatywny  

Wariant III – lokalizacyjny, racjonalny wariant alternatywny 

Wariant IV – racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 
Przyjęty wariant realizacyjny wydaje się jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia zasady zrównoważonego 
rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty zarówno gospodarczo - ekonomiczne jak i ochrony środowiska. Wybór wariantu 
jest optymalnie korzystny dla najbliższego otoczenia, jest szczegółowo analizowany pod kątem wszystkich 
uciążliwości (odpady, hałas, emisje do powietrza). Inwestycja planowana jest w okolicy zagospodarowanej 
przemysłowo, jednakże nie powinna w wariancie realizacyjnym naruszać praw okolicznych mieszkańców, ponieważ 
znajduje się około 80 m od zabudowy mieszkaniowej. 
 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może wyniknąć w fazie 
funkcjonowania z gospodarki odpadami, emisji hałasu przemysłowego w tym z transportu (transport ciężki), emisji 
gazów i pyłów do powietrza oraz w fazie realizacji uciążliwości prac budowlanych. 
 
Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 

samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć). Nastąpi 

emisja hałasu przemysłowego w tym transportu z demontażu w hali w części warsztatowej, z kompresji złomu na 

placu składowo-magazynowym, z przeładunku odpadów, ze środków transportu (transport ciężki). Analogicznie jak 

w przypadku nieodpowiedniej gospodarki odpadami, przedostanie się do gruntu i wód gruntowych zanieczyszczeń z 

wodami deszczowymi i roztopowymi z placów magazynowo- składowych oraz hałd odpadów może zanieczyścić 

środowisko. Emisje gazów i pyłów do powietrza spowoduje kompresja i cięcie złomu oraz spaliny silników transportu 

i kotłownia. Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości prac 

budowlanych, szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości będą tymczasowe.  

Wariant ten to zastosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i lokalizacyjnych, które zapewnią budowę 
inwestycji z zachowaniem i z uwzględnieniem wszystkich działań ochronnych dla najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. 
 
Działania ochronne 

 
1. Demontaż aut prowadzony maksymalnie „głęboki” tak, żeby odpady problemowe nie trafiały na strzępiarkę (poduszki 

powietrzne, zbiorniki LPG i CNG, gaśnice, płyny, aerozole, pianki poliuretanowe, siedzenia); 

2. System detekcji materiałów promieniotwórczych na wejściach surowcowych;  

3. Wyodrębniony skład materiałów wybuchowych (butle stalowe lub zbiorniki po gazach i cieczach sprężonych, naczynia i 

zbiorniki po paliwach, pojemniki ciśnieniowe, gaśnice); 

4. Utrzymanie utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych 

kierowanych do separatora substancji ropopochodnych; 

5. Zgodnie z art. 38. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2018.578) obowiązkowo wykonywać próby 

strzępienia odpadów;  

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej i surowcowej, fachowej diagnostyki części i podzespołów nadających 

się do sprzedaży lub regeneracji, co wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do odzysku i recyklingu; 

7. Wyposażenie stacji w tzw. Opakowania awaryjne (beczki, pojemniki), by natychmiastowo uszkodzone opakowania z 

odpadami, szczególnie płynnymi umieszczane były w opakowaniu awaryjnym. Możliwie najszybciej likwidowane i ograniczane 

wycieki; 

8. Zastosowanie zabezpieczeń przed zsunięciem się (zwału) hałdy odpadów, np. odpowiednie przegrody i stosy z pochyłością 

<45º; 

9. Okresowe badania składu ścieków przemysłowych po separatorze, dla ustalenia, czy nie są naruszone dopuszczalne 

wskaźniki zawartości zawiesin i węglowodorów ropopochodnych; 

10. Ograniczenie prędkości na ciągach komunikacyjnych – ograniczenie hałasu, emisji kurzu i pyłu;   

11. Lokalizacja procesów generujących hałas (kompresja złomu) i emitujących pyły, w tym kompresja złomu możliwie jak najdalej 

od terenów zabudowanych mieszkaniowych; 

12. Ograniczenie prac wyłącznie do pory dziennej; 
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13. Wykonywanie prac demontażowych wewnątrz hali przy zamkniętych bramach; 

14. Zastosowanie środków eliminujących możliwość wycieków płynów i zanieczyszczenia (odpowiednie magazynowanie, 

wysysanie),wyposażenie miejsc zagrożonych ryzykiem wycieku w zestawy sorbentowe (zmiotki, sorbent, np. niepalne 

materiały chłonne- typu ziemia, piasek, wermikulit); prace organizowane możliwie najdalej od studzienek ściekowych, nie 

dopuszczanie do przedostania się jakichkolwiek produktów, odpadów do studzienek ściekowych czy gleby; 

15. Stosowanie sprawnych i serwisowanych maszyn i urządzeń; 

16. Przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie technologii demontażu pojazdów, stosowania środków 

ostrożności, gospodarowania odpadami; 

17. Stosowanie odzieży i środków ochronny indywidualnej;  

 

Opisano elementy przyrodnicze oraz jakość środowiska w rejonie inwestycji, takie jak: 

klimat, krajobraz, tereny chronione w tym obszary Natura 2000, jakość powietrza atmosferycznego, klimat 

akustyczny, ludzie, zwierzęta roślinność, gleby, gospodarkę odpadami, wodno-ściekową.  

Zadrzewienia i zieleń  jako roślinność znajdująca się na działce w ramach realizacji inwestycji zostaną wycięte. W 
związku z realizacją przedsięwzięcia, niewielkim stopniem likwidacji zieleni o niskich walorach przyrodniczych - nie 
zostanie naruszona równowaga przyrodnicza, w środowisku nie powstaną szkody, które wymagałyby prowadzenia 
kompensacji przyrodniczych.  
Nie zidentyfikowano cennych siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt. Najmniej wątpliwym siedliskiem jest siedlisko 
glebowe dla roślin, grzybów i zwierząt, które niestety w trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą ulec zniszczeniu. 
 
Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Przeanalizowano trzy fazy inwestycji: fazę realizacji (budowy), fazę eksploatacji już działającego przedsięwzięcia 

oraz likwidację zakładu. Określono wpływ każdej z tych faz na poszczególne komponenty środowiska, jednak 

szacowania są przewidywane i  planowane. Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji 

odniesiono do istniejących warunków lokalizacyjnych, atmosferycznych, wykorzystania terenu i ich relacji z przyszłą 

inwestycją. Do obliczeń propagacji przyjęto najniekorzystniejsze założenia: maksymalny czas pracy instalacji 

i urządzeń, max zużycie surowców, skumulowane poziomy hałasu przy jednoczesności pracy wszystkich 

urządzeń., tzw. maksymalne obciążenie zakładu. Analiza wykazała brak ponadnormatywnego oddziaływania 

na środowisko planowanej inwestycji, również w kumulacji oddziaływań z istniejącymi instalacjami na 

złomowisku (strzępiarki oraz urządzeń do przerobu złomu). 

 

Przewidywany wpływ na środowisko, w tym ludzi:  

 
Największe zagrożenie dla środowiska związane z projektowaną działalnością może wyniknąć z:  

 gospodarki odpadami: 

 magazynowanie odpadów zawierających ropopochodne oleje,  
 magazynowanie odpadów zawierających rtęć i inne metale ciężkie, 
 usuwanie i magazynowanie płynów eksploatacyjnych, 

Nieodpowiednia gospodarka odpadami może spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, a tym 
samym spływ tych zanieczyszczeń w kierunku terenów mieszkaniowych (skażenie wody z własnych ujęć).  

 emisji hałasu przemysłowego w tym transportu 
 z demontażu w hali w części warsztatowej (wybijanie, cięcie, stukanie, założenie, że hałas 

wewnątrz hali będzie się kształtował na poziomie max do 86 dB); 
 z kompresji i przerobu złomu na placu składowo-magazynowym w maszynach (cięcie, 

zgniatanie - prasy, paczkowanie- paczkarki, belownica, prasonożyca, strzępiarka 85-115 dB, z 
zaleceniem ograniczenia hałasu strzępiarki do 111 dB);  

 z przeładunku odpadów – głównie złomu; załadunek/ rozładunek- praca ładowarki, koparki 
przeładunkowej z chwytakiem, praca wózków widłowych, 86-101 dB 

 ze środków transportu (głównie transport ciężki) 

 gospodarki wodno-ściekowej z terenów zanieczyszczonych, wprowadzanie do gruntu odcieków 

infiltrujących zanieczyszczone tereny, w tym hałdy odpadów, w związku ze złym stanem technicznym 

melioracji oraz systemu podczyszczania wód opadowych (odstojniki, separator, studzienki wymagają 

modernizacji lub całkowitej wymiany. 

 emisje gazów i pyłów do powietrza to: przy kompresji i cięciu złomu, przy przeładunku złomu – chmury 

pyłu, kurz, spaliny silników spalinowych transportu ciężarowego, osobowego i maszyn, kotłownia grzewcza 
(paliwo stałe, olej opałowy) na potrzeby c.w.u i c.o. , dymy z cięcia i przepalania złomu; 

 potencjalne pola i promieniowanie elektromagnetyczne:  na bramce skaner promieniowania 

radioaktywnego  (system detekcji materiałów promieniotwórczych/ radioaktywnych, wykorzystuje 
promieniowanie rentgenowskie)- narażone na ekspozycję wyłącznie odpady, bębny i separatory 
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magnetyczne na liniach sortowniczych i do przerobu złomu oraz cięcie złomu łukiem elektrycznym – 
potencjalne narażenie na ekspozycję pracowników.  

Ponadto istotnym, przewidywanym oddziaływaniem na środowisko będą uciążliwości prac budowlanych, 

szczególnie hałas, kurz, drgania, wykopy, jednak te uciążliwości będą tymczasowe.  
 
Możliwe konflikty społeczne 

 

W związku z wieloletnim funkcjonowaniem „Złomowiska Zadębie” oraz wcześniejszymi procedurami nie budzącymi 

konfliktów i tym razem nie przewiduje się odzewu okolicznych mieszkańców, protestów i innych konfliktów 

społecznych.  

Mimo, że  zamierzenie jest „ustawowo” proekologiczne, może napotkać konflikty społeczne najbliższego sąsiedztwa 

z następujących powodów: 

 poczucia zagrożenia, chęci zachowania spokoju i ciszy w miejscu zamieszkania pod względem hałasu 

emitowanego z terenu przedsięwzięcia, drgań, impulsywnych huków, wibracji, pogorszenia stanu konstrukcji 

domów; 

 uciążliwego transportu ciężkiego- również wywołuje hałas i wstrząsy; 

 pogorszenia jakości wód gruntowych; 

 gromadzenia dużych, ciężkich detali złomowych, partii innych materiałów, odpadów, substancji 

niebezpiecznych, np. palnych, wybuchowych, obawa przed jakimkolwiek żywiołem, pożarem, powodzią, 

huraganem. 

 

O ile prowadzona działalność będzie zgodna z uzyskanymi stosownymi decyzjami i pozwoleniami, nie będzie 

przedmiotem interwencyjnego zaangażowania służb ochrony środowiska, inspekcji, regionalnych władz i organów 

utrzymania porządku publicznego, konflikty społeczne mogą być  nieuzasadnione. 

20. WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W 
PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ 

 

Nie dotyczy analizowanego przedsięwzięcia.  
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21. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 
Zdj. 6. Teren zakładu MARDO tzw. „Złomowisko Zadębie”. 

 
Zdj. 7.  Lokalizacja planowanej stacji demontażu, obecna wiata warsztatowa przeznaczona do rozbiórki lub przebudowy.  
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Zdj. 8. Budynek socjalno-biurowy „Złomowiska Zadębie”  
 

 
Zdj. 9. Strzępiarka 
 

 
Zdj. 10. Waga najazdowa (60 t).  
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Zdj. 11. Droga technologiczna i place składowo-magazynowe. 

 
22. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU 

 

1. Informacje od inwestora (dokumentacja techniczna instalacji, decyzje administracyjne, wnioski, raporty) 

2. Pismo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie tła z dnia 06.09.2018 r. 
WMŚ.7016.1.120.2018) 

3. Pismo Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w sprawie punktów poboru wody z dnia 06.06.2018r. 
(LU.RZI.4603.27.2018.JŁ)  

4. Internet: 
http://geoportal.lublin.eu/sipl/app/index 
https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/: Opracowanie: Program Ochorony Środowiska, Strategia Rozwoju Lublina na 
lata 2013 – 2020 
https://bip.lublin.eu/ 

Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 
Opracowanie: Uchwała Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV 

https://umwl.bip.lubelskie.pl/  
Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i 
punkty zbierania pojazdów  

http://archiwum.ciop.pl/45384 
https://wodypolskie.bip.gov.pl/lublin/lublin.html 
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
http://geoportal.gov.pl 
http://geoservis.gdos.gov.pl 
http://www.wios.lublin.pl/ 

Opracowanie WIOŚ: Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w 
województwie lubelskim w roku 2016. Lublin, grudzień 2017 
Opracowanie WIOŚ: Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji i oceny stanu ekologicznego i 
chemicznego rzek w JCWP 2011-2016 WIOŚ Lublin 

http://envir.wios.lublin.pl/?par=7 

23. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU  

Załącznik 1 Analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne  Projekt 1- 2: Powietrze - w formie elektronicznej, obliczenia i 
wyniki symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym  w programie OPERAT FB firmy Proeko 
(EKO-IDEA Ochrona Środowiska, licencja: 906/OW/17), wyniki symulacji przedstawione w formie tabel oraz w formie 
graficznej elektronicznej  (mapki izolinii). 
Załącznik 2 Analiza oddziaływania akustycznego Projekt 1 -2: Hałas Przemysłowy Zewnętrzny 
Załącznik 3 Oświadczenie autora  

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

