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1. Wstęp 

 „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie (budynek C) i budowie (budynek B) obiektów logistyczno – magazynowych (B 
i C) przy ul. Erazma Plewińskiego w Lublinie w Strefie Ekonomicznej Euro Park Mielec - 
Podstrefa Lublin, w obrębie działki nr 128/2” został opracowany na zlecenie Inwestora:   

MLP LUBLIN Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków.  
W obrębie tej samej działki (część południowo - wschodnia) zrealizowany został i 

funkcjonuje budynek produkcyjno - magazynowy (A1), który również planowany jest do 
rozbudowy, jednak nie jest on przedmiotem niniejszej procedury. W części północno – 
wschodniej działki funkcjonuje obiekt C1.   

Obiekty wchodzące w skład Millenium Logistic Park mieścić będą funkcje 
produkcyjno-magazynowe. Funkcjonowanie wszystkich obiektów odbywać się będzie 
całodobowo. 

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpływu oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków.  

Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 
 Informacje od Inwestora, 
 Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 
2016 poz. 672 z późn. zm.). 

 Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 09.06.2017 r., znak OŚ-OD-
I.6220.71.2017 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.  

Konieczność opracowania „Raportu…” została nałożona Postanowieniem 
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 09.06.2017 r., znak OŚ-OD-I.6220.71.2017 w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – zał. nr 7.  

Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do wniosku Inwestora w postępowaniu 
administracyjnym w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

2. Podstawa formalno prawna opracowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 
2017 nr 0 poz. 519). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 
71). 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko ( Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1987).  
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923). 
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 nr 0 poz.93).  
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7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
1973).  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi  (Dz. U. 2016 poz. 1395). 

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 469 
z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 
1800). 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 nr 
0 poz. 2134 z późn. zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1395). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
112). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1031). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542), 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479), 

18. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z póź. zm). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1713).  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1408). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1348). 

 

3. Opis planowanego przedsięwzięcia 

3.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub użytkowania 

3.1.1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i budowie obiektów magazynowo – 
logistycznych zlokalizowane będzie przy ul. Erazma Plewińskiego w Lublinie (w Strefie 
Ekonomicznej Euro Park Mielec - Podstrefa Lublin) na działce o numerze ewidencyjnym 
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128/2 (północna i zachodnia część działki) – obręb 44 Zadębie I. Lokalizacja Inwestycji ma 
miejsce we wschodniej części miasta. Sąsiedztwo terenu objętego Inwestycją stanowią od 
strony wschodniej, południowej i zachodniej, tereny przeznaczone pod zabudowę techniczną i 
produkcyjną. Od strony północnej obszaru planowanego pod inwestycję znajduje się teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Południowo - wschodnia 
części działki 128/2 została zajęta pod obiekt A1 (wraz z towarzyszącą infrastrukturą) 
wchodzący w skład Millenium Logistic Park, który będzie mieścił funkcje produkcyjne i 
magazynowe. Obiekt ten objęty został oddzielną procedurą i Inwestor uzyskał na budowę 
tego obiektu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Lokalizacja przedmiotowej 
Inwestycji została przedstawiona na załączniku nr 1. 

Działka nr ew. 128/2, w obrębie której planowana jest Inwestycja, zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV 
(uchwalonego Uchwałą Nr 628/XXI/2005 z dnia 17 marca 2005r, zmienionego uchwałą nr 
343/XIX/2008 z dnia 24.04.2008 r., Uchwałą nr 379/XIX/2008 z dnia 24.06.2008 r., Uchwałą 
nr 405/XIX/2012 z dnia 29.03.2012 r. oraz Uchwałą nr 586/XXIV/2012 z dnia 18.10.2012 r.), 
znajduje się w obszarze przeznaczonym pod: 
- tereny techniczno - produkcyjne (tereny obiektów produkcyjnych) - IVA27P1, o 

podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej 
uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej (§ 26, § 18 ust. 1, pkt 3 b); (§ 3 Uchwały nr 586/XXIV/2012); 

- strefa zieleni towarzyszącej - Z wydzielona w granicach terenów o różnych funkcjach: 
typu MN, MM, U, UP, itd (§ 4 ust. 2 Uchwały Nr 343/XIX/2008), związana z terenami 
techniczno -produkcyjnymi - IVA27P1 (§ 26); 

- strefa zieleni towarzyszącej - Z/K wydzieloną w granicach terenów o różnych funkcjach: 
typu MNu, P, itd z możliwym uzupełnieniem funkcją komunikacyjną (§ 4 ust. 3), związana z 
terenami techniczno -produkcyjnymi - IYA27P1 (§ 26); 
Ponadto działki znajdują się w następujących strefach polityki przestrzennej: 

- Strefa ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego obszarów osadniczych 
północnego odcinka doliny Bystrzycy SOK 4b (§ S ust. 1 pkt 45, §11 ust. 4 -9, §11 ust. 
11-13); 

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną EZ (§ 8 ust. 1 
pkt 48, § 11 ust. 33 Uchwały nr 343/XIX/2008); (§ 3 ust. 1 Uchwały nr 405/XIX/2012); 

- Strefa miejska - Y2 (§ 10 ust. 7, § 53 Uchwały nr 343/XIX/2008); (§ 96 Uchwały nr 
628/XXIX/2005); 

- Strefy uciążliwości napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
SN -15 kV (do czasu ich ewentualnej likwidacji lub skablowania); (§ 15 ust. 2 pkt 7b); 

- Strefa uciążliwości w zakresie izofonii równego poziomu hałasu - ocena 
długookresowa - 60 dB, zgodnie z oznaczeniem graficznym w § 4 ust. 1. 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zał.  nr 3. 
   

3.1.2. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie (budynek C) oraz budowie 
(budynek B) obiektów magazynowo – logistycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
będzie zlokalizowane w północnej i zachodniej części działki 128/2. W obrębie terenu 
Inwestycji zrealizowany został jeden segment obiektu C, dla którego pozwolenie na 
budowę uzyskano na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 
lutego 2015 r.  

W obrębie tej samej działki (część południowo - wschodnia) zrealizowany został 
jeden segment budynku produkcyjno - magazynowego (A), który również planowany jest 
do rozbudowy, jednak nie jest to przedmiotem niniejszej procedury. Inwestor, MLP Poznań 
I Sp. z o.o. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obiektu A (zał. 
nr 5).  
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Obiekty wchodzące w skład Millenium Logistic Park mieścić będą funkcje 
produkcyjno-magazynowe. Funkcjonowanie wszystkich obiektów odbywać się będzie 
całodobowo. 

MLP Poznań I Sp. z o.o. uzyskał ponadto w dniu 17 lutego 2015 r. decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (pismo znak: OŚ-OŚ-III.6220.42.2014) na budowę 
obiektów B i C (zał. nr 4). Na podstawie tej decyzji uzyskano pozwolenie na budowę 
obiektów B i C. W ramach pozwolenia zrealizowano część obiektu C: budynek C1. W 
związku z planowanymi istotnymi zmianami zagospodarowania terenu (obejmującymi 
rozbudowę budynku C i budowę budynku B wraz z towarzyszącą infrastrukturą) oraz 
planowaną pracą trzyzmianową (24 h na dobę) wszystkich obiektów, konieczna jest 
zmiana Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z § 3 ust 1 punkt 52 lit. b: („zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o 
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b)1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. 
a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 
obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w 
wyniku realizacji przedsięwzięcia;”) oraz z § 3 ust 1 punkt 56: („garaże, parkingi 
samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub 
zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą 
im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: b)0,5 ha na obszarach innych 
niż wymienione w lit. a”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotowa Inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Ponadto zgodne z § 3 ust 3 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, 
rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, 
powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w 
zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności 
dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w 
analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników 
monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia. 

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowej Inwestycji wymagana jest zmiana 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 
2016 nr 0 poz. 353). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji: pozwolenia na budowę obiektu 
budowlanego dla projektu zamiennego. 

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie (obiekt 
C) i budowie (obiekt B) w obrębie działki nr 128/2 o sumarycznej powierzchni 105 141 m² 
hal magazynowo – logistycznych Millenium Logistic Park. Do istniejącego budynku C1 
dobudowane zostaną pozostałe segmenty budynku C tj. C2, C3 i C4. Budynek C (C1 
razem z C2) zostanie w całości zajęty na centrum dystrybucyjne sieci marketów Stokrotka. 
Projektowana hala B, mieścić będzie funkcje magazynowo – logistyczne.  

Zmiany w stosunku do decyzji z dnia 17 lutego 2015 r., znak OŚ-OŚ-
III.6220.42.2014 będą polegać na:  
 zmianie godzin funkcjonowania obiektu C2, C3 i C4 oraz obiektu B z pory dnia (6-22) 

na funkcjonowanie całodobowe,  
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 zmniejszeniu powierzchni zabudowy (obiekt B), 
 zmianie wewnętrznego układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu, 
 zwiększeniu powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, place manewrowe),  
 wykonaniu miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych,  
 zmianie powierzchni utwardzonych tłuczniem oraz chodników i opasek,  
 dobudowie części kondygnacji budynku administracyjno–biurowego przy budynku C1,  

 
Bilans zagospodarowania terenu obrazującego zmiany w stosunku do zmienianej 

decyzji środowiskowej przedstawiono poniżej: 
  

  [m2] Obiekt B i C  
(decyzja środowiskowa 2015) 

[m2] 

Obiekt B i C  
(zmiana decyzji 2017) 

[m2] 

Powierzchnia całkowita  działki nr 128/2: 105141   

Powierzchnia terenu  ok. 73516,0 ok. 73516,0 

Powierzchnia zabudowy  34927 31086,6 

Powierzchnie utwardzone (drogi, place i 
parkingi:   

 8525 16974,7  

Powierzchnie utwardzone (chodniki i 
opaski)  

 2115 940,8 

Powierzchnie utwardzone tłuczniem  1927 1154,3 

Powierzchnie biologicznie czynne    ok. 26022 ok. 24862,4 

Czas pracy obiektów   Obiekt B – pora dnia  

Obiekt C1 – całodobowa 

Obiekt C2, C3 i C4 – pora 
dnia 

Obiekt B – całodobowa  

Obiekt C1 – całodobowa 

Obiekt C2, C3 i C4 – 
całodobowa  

Liczba miejsc parkingowych:    

- dla samochodów osobowych  140 77 

- dla samochodów ciężarowych   - 43 

 
W obrębie działki 128/2 znajduje się obiekt oznaczony jako A1, na budowę którego 

Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę. 
Ze względu na fakt, iż obiekty A (w części istniejącej A1 i projektowanej A2), B i C (w części 
istniejącej C1 i projektowanej C2) wraz z układem drogowym i sieciami infrastruktury stanowić 
będą administracyjną całość, należącą do tego samego przedsiębiorcy (MLP Lublin Sp. z 
o.o.), niniejsze opracowanie zawiera opis wszystkich obiektów wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą. W opracowaniu zawarto również opis oddziaływań skumulowanych związanych 
z eksploatacją wszystkich obiektów (A, B i C), a także projektowanego na sąsiedniej działce 
zakładu POL-SKONE. Obiekty A, B i C będą wykorzystywane przez zewnętrznych najemców, 
z których każdy prowadzić będzie niezależną działalność produkcyjną lub magazynową. 

Obiekty w części magazynowej i logistycznej będą jednokondygnacyjne o wysokości 
ok. 12 – 12,5 m. Obiekty będą niepodpiwniczone. Przewidywany czas pracy to 6 lub 7 dni w 
tygodniu (w zależności od potrzeb docelowych najemców) przez 24 godziny na dobę (praca 
biur jednozmianowo, praca magazynów trzyzmianowo).  

Przewidywana liczba osób zatrudnionych, obecnych na terenie obiektów (A, B i C) 
podczas jednej (pierwszej) zmiany wyniesie ok. 265 osób, z czego około 90 osób w biurach. 
Przewidywana liczba zatrudnionych osób wyniesie ok. 90 osób na stanowiskach biurowych 
oraz ok. 694 na stanowiskach produkcyjnych i magazynowych. Docelowo, zatrudnienie na 
terenie poszczególnych obiektów wyniesie orientacyjnie (w systemie trzyzmianowym): 
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Biura  Magazyn/Produkcja 
A:     34                      350 
B:     35                       90 
C:    21                      254 
 
W obrębie MLP, wokół projektowanych obiektów, projektuje się 227 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych. Na terenie Parku znajdować się będą 43 miejsca 
parkingowe dla samochodów ciężarowych, które będą zlokalizowane w obszarze pomiędzy 
projektowanymi obiektami B i A2. 

Przewidywany ruch związany z funkcjonowaniem obiektów A, B i C wyniesie ok. 500 
samochodów osobowych i ok. 100 samochodów ciężarowych w ciągu doby.  

Szacowany rozkład obciążenia komunikacyjnego: 
 Obiekt „A” (ABM):  ok. 5 pojazdów ciężarowych (droga i plac manewrowy po stronie 

południowej obiektu) i ok. 260 samochodów osobowych na dobę (parkingi po stronie 
południowej i wschodniej obiektu), 

 Obiekt „B”: ok. 25 pojazdów ciężarowych (droga i plac manewrowy po stronie południowej 
obiektu) i 30 samochodów osobowych na dobę na parkingu po stronie południowej obiektu 
B, 

 Obiekt „C”: ok. 70 pojazdów ciężarowych i 60 samochodów osobowych w części zachodniej 
(14 m.p. przy B i 6 m.p. przy C) oraz 150 s. os. w części wschodniej – 150 pojazdów na 
dobę (parkingi po północnej stronie obiektu A (40 m.p. oraz 7 m.p. po południowej stronie 
C). 

 

3.1.3. Stan istniejący 

Lokalizacja planowanego Zakładu przewidziana jest w obrębie obszaru specjalnej 
strefy ekonomicznej Euro – Park Mielec podstrefa Lublin. Strefa ekonomiczna została 
ustanowiona w obszarze, który wcześniej stanowił obszar rolniczy – pól uprawnych. 
Obecnie, większość powierzchni została już zagospodarowana w kierunku magazynowo – 
produkcyjnym. Powierzchnie niezagospodarowane stanowią obecnie obszary 
nieużytkowane, podlegające sukcesji wtórnej. 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie terenu należącego do Inwestora – MLP 
LUBLIN Sp. z o.o. W obrębie działki zostały wzniesione obecnie dwa obiekty – A1 i C1, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Pozostały teren ma obecnie charakter nieużytków z 
postępującą sukcesją wtórną. W obrębie terenu planowanego pod inwestycję będącą 
przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się obiekt C1 (wykorzystywany jako 
centrum logistyczne sieci marketów Stokrotka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

W otoczeniu działki 128/2 z trzech strony, czyli południowo – wschodniej, 
południowo – zachodniej i północno – zachodniej występują grunty rolne, częściowo już 
nie użytkowane. Tereny od strony południowo - wschodniej i północno – zachodniej 
przeznaczone są pod zabudowę techniczno – produkcyjną, natomiast od strony 
południowo – zachodniej przebiega droga - ul. E. Plewińskiego, za którą grunty pozostaną 
pod uprawami. Od strony południowo – wschodniej teren MLP przylega do działki, w 
obrębie której realizowana jest budowa zakładu POL-SKONE (Producent okien i drzwi). 
Od strony północno – wschodniej teren działki planowanej pod Inwestycję MLP przylega to 
obszaru zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Obszar Inwestycji od terenu 
zabudowy mieszkaniowej będzie oddzielał pas zieleni, który zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego musi zostać tu utworzony. Realizacja 
zamierzeń projektowych, zbieżnych z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego spowoduje zasadniczą zmianę sposobu użytkowania tego obszaru. 
Dotychczas istniejące powierzchnie biologicznie czynne zostaną zastąpione przez obiekty 
i infrastrukturę techniczną i produkcyjną, co zasadniczo zmieni warunki środowiskowe na 
tym terenie. 
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Południowo – wschodnia część działki 128/2 zajęta została na potrzeby obiektu A, 
który mieści funkcje produkcyjne i magazynowe (zakład produkcji silników elektrycznych 
ABM Greiffenberger Polska). Realizacja tego obiektu objęta została osobną procedurą 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor uzyskał decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego obiektu. W chwili obecnej zrealizowana 
jest część obiektu od strony wschodniej oznaczona jako A1. w przyszłości planowana  jest 
część zachodnia – A2.  

Ze względu na zmianę godzin pracy docelowego obiektu A na trzyzmianową, 
Inwestor wystąpi z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co 
będzie przedmiotem oddzielnej procedury. Niniejsza karta informacyjna dotyczy 
rozbudowy przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie obiektu C oraz na budowie obiektu 
B, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.  

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z prowadzeniem robót ziemnych (wykopy i 
niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Całość robót związanych z realizacją inwestycji 
zamknie się w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą 
pracowały maszyny i urządzenia technologiczne używane w budownictwie takie jak: 
sprężarka spalinowa, zagęszczarka, betoniarka, ręczne narządzenia elektryczne oraz 
środki transportu wywożące nadmiar mas ziemnych oraz dowożące materiały budowlane 
– samochody ciężarowe. Ponadto ciężki sprzęt jak koparki, ładowarki, dźwigi, maszyny 
specjalistyczne.  

Według informacji uzyskanych od Inwestora zaplecze techniczne maszyn, narzędzi 
i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji będzie zlokalizowana na terenie własnym 
Inwestora, po stronie południowo - zachodniej – w maksymalnym oddaleniu od 
sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rataja. 

Prace realizacyjne i związane z tym oddziaływania będą miały charakter czasowy i 
przestrzennie ograniczony. Wykonawca prac powinien zadbać, by maszyny budowlane 
były technicznie sprawne, co jest istotnym elementem minimalizacji oddziaływań, w tym 
mogących wystąpić w przypadku awarii lub wypadku. W celu ograniczenia uciążliwości 
zaleca się prowadzenie prac realizacyjnych w porze dziennej (6-22).  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje czasowe 
pojawienie się źródeł oddziaływania akustycznego oraz na powietrze atmosferyczne. 

Po wzniesieniu obiektów i realizacji infrastruktury zasadniczo zmieni się charakter 
zagospodarowania terenu i sposób jego użytkowania.  

Zrealizowane obiekty (A1 i C1) stanowią składową całego Millenium Logistic Park i 
towarzysząca mu infrastruktura drogowa, wodna i ściekowa stanowić będzie jedną całość 
z infrastrukturą, która projektowana jest na potrzeby obiektów B, C i A. Procedura, na 
potrzeby której sporządzono niniejsze opracowanie dotyczy obiektów MLP w zachodniej i 
północnej części działki 128/2 i obejmuje budowę (obiekt B) i rozbudowę (obiekt C). 

Otoczenie działki 128/2 stanowią: 

● od południowego wschodu teren działki graniczy z działką, na której realizowany jest 
obiekt produkcyjny zakładu POL-SKONE Sp. z o.o. (zakład produkcji drzwi i futryn). 

● od strony południowo – zachodniej obszar działki 128/2 graniczy z pasem drogowym 
ul. E Plewińskiego, za którym rozciąga się obszar terenów rolnych (należących do 
Uniwersytetu Przyrodniczego). W tym kierunku w odległości ok. 300 m od granic 
Inwestycji znajdują się budynki mieszkalne. 

● od strony północno – zachodniej obszar działki graniczy z terenem upraw rolnych, 
częściowo już odłogowanych, przeznaczonym pod obiekty techniczno – produkcyjne,  

● od strony północno – wschodniej obszar działki graniczy z terenem zabudowy 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, od której oddzielona jest pasem zieleni 
towarzyszącej, która musi zostać zachowana w obrębie obu graniczących obszarów. 



  11 

Najbliższe budynki mieszkalne (jednorodzinne) znajdują się w odległości ok. 45 i 50 
m od granicy działki planowanej pod Inwestycję oraz w odległości ok. 70 m od ściany 
najbliższego (istniejącego) obiektu (C1). 
Objęty oddzielną procedurą obiekt A (zrealizowany A1 i planowany A2) znajduje się 

w południowej części działki 128/2. 
Dostęp komunikacyjny do terenu MLP zapewniony jest przez wjazd od strony 

południowo – zachodniej, od strony ul. Plewińskiego. Wjazd w centralnej części działki 
pełnić będzie funkcję podstawową i tędy odbywać się będzie całość ruchu samochodów. Z 
wjazdu w południowym narożniku działki korzystać będą pojazdy dojeżdżające do obiektu 
w sytuacjach awaryjnych – wjazd pożarowy. 

Teren projektowanego Millenium Logistic Park jest ogrodzony. 
 

3.1.4. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

Inwestor posiada tytuł prawny do działek objętych opracowaniem. Działka 128/2 o 
sumarycznej powierzchni 10,5141 ha położona jest na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Lublin. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
mieścić się będzie  w granicach tej działki i będzie realizowane w jej części północnej i 
zachodniej. 

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą prace ziemne związane z 
wykonaniem fundamentów, infrastruktury podziemnej i niwelacji ternu. 

Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami substancji ropopochodnych oraz 
osadnikami. Wody deszczowe ujmowane będą w dwóch podziemnych zbiornikach 
retencyjnych o pojemnościach 180 m3 oraz 40 m3 (podziemny projektowany). W ramach 
prac budowlanych powstaną obiekty kubaturowe w postaci hal, ciągi piesze i jezdne 
zaprojektowane w sposób spójny z istniejącym stanem zagospodarowania działki. 

W ramach prac wykonawczych wykorzystywane będą maszyny budowlane 
(koparki, wywrotki it.), co wiązać się będzie z niewielkimi utrudnieniami związanymi z tymi 
pracami dla istniejącej części zakładu. Prace realizacyjne powodować będą emisje hałasu 
i zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływania te będą mieć charakter czasowy i znikną w 
momencie ukończenia inwestycji. 

Obszar na którym ma być realizowane przedsięwzięcie pozbawiony jest 
jakichkolwiek obiektów budowlanych w związku z czym nie zajdzie konieczność 
przeprowadzania prac rozbiórkowych.  

W trakcie eksploatacji wykorzystywane będą istniejące obiekty zrealizowane w 
ramach wcześniejszego etapu, jak i obiekty powstałe w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Wszystkie obiekty wykorzystywane będą zgodnie ze swoim. Po terenie 
zakładu odbywać się będzie codzienny ruch pojazdów osobowych, dostawczych i 
ciężarowych. Sumaryczna liczba pojazdów w ciągu doby kształtować się będzie na 
poziomie 500 samochodów osobowych oraz 100 pojazdów dostawczych i ciężarowych.  
Ruch ten odbywać się będzie po ciągach jezdnych oraz w obrębie parkingów. 

Eksploatacji, która będzie prowadzone przez całą dobę, towarzyszyć będą emisje 
zanieczyszczeń powietrza oraz emisje hałasu. Przeprowadzone symulacje emisji 
wskazują na brak występowania przekroczeń normatywnych poza granicami planowanego 
zakładu. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia 
korzystania z terenów położonych w sąsiedztwie planowanego zakładu. 
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3.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Etap realizacji 
Realizacja zamierzeń projektowych, zbieżnych z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego spowoduje zasadniczą zmianę sposobu użytkowania 
tego obszaru. Dotychczas istniejące powierzchnie biologicznie czynne zostaną zastąpione 
przez obiekty i infrastrukturę techniczną i produkcyjną, co zasadniczo zmieni warunki 
środowiskowe na tym terenie. 

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z prowadzeniem robót ziemnych (wykopy i 
niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Całość robót związanych z realizacją inwestycji 
zamknie się w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą 
pracowały maszyny i urządzenia technologiczne używane w budownictwie takie jak: 
sprężarka spalinowa, zagęszczarka, ręczne urządzenia elektryczne oraz środki transportu 
wywożące nadmiar mas ziemnych oraz dowożące materiały budowlane – samochody 
ciężarowe. Ponadto ciężki sprzęt jak koparki, ładowarki, dźwigi, betonowozy, maszyny 
specjalistyczne.  

Według informacji uzyskanych od Inwestora zaplecze techniczne maszyn, narzędzi 
i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji będzie zlokalizowana na terenie własnym 
Inwestora, po stronie południowo - zachodniej – w oddaleniu od sąsiadujących terenów 
zabudowy mieszkaniowej. 

Prace realizacyjne i związane z tym oddziaływania będą miały charakter czasowy i 
przestrzennie ograniczony. Wykonawca prac powinien zadbać, by maszyny budowlane 
były technicznie sprawne, co jest istotnym elementem minimalizacji oddziaływań, w tym 
mogących wystąpić w przypadku awarii lub wypadku. W celu ograniczenia uciążliwości 
zaleca się prowadzenie prac realizacyjnych w porze dziennej (6-22).  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje czasowe 
pojawienie się źródeł oddziaływania akustycznego oraz na powietrze atmosferyczne. 

Po wzniesieniu obiektów i realizacji infrastruktury zasadniczo zmieni się charakter 
zagospodarowania terenu i sposób jego użytkowania.  

Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji, w obrębie planowanego Millenium Logistic Park prowadzone 

będą działania związane z obsługą obiektów, oraz związane z działalnością prowadzoną 
na terenie budynków. Do działań związanych z obsługą obiektów zaliczyć należy przede 
wszystkim ruch pojazdów ciężarowych związany z realizacją dostaw i ekspedycją towarów 
oraz ruch pojazdów osobowych pracowników i klientów. Wśród przyjeżdżających 
pojazdów ciężarowych obecne będą samochody dostawcze i ciężarowe o ładowności od 
kilkuset kilogramów do ok. 30 Mg. Będą to normalne pojazdy dopuszczone do ruchu 
drogowego na zwykłych warunkach. Ruch pojazdów planowany jest przez całą dobę. 
Wjazdy i wyjazdy samochodów na teren MLP odbywać się będą od strony południowo – 
zachodniej, od ul. E. Plewińskiego. W tym również kierunku skierowane będą fronty 
obiektów, w tym miejsca (śluzy) załadunku i rozładunku.  

Przewidywany ruch związany z funkcjonowaniem wszystkich obiektów w obrębie 
MLP wyniesie ok. 500 samochodów osobowych i 100 samochodów ciężarowych w ciągu 
doby.  

Na terenie planowanych obiektów odbywać się będzie przyjmowanie i ekspedycja 
towarów oraz obrót towarami. Obrót towarami polegać będzie przede wszystkim na 
magazynowaniu oraz przepakowywaniu z ilości zbiorczych na detaliczne. Na terenie 
obiektów B i C nie jest planowane prowadzenie działalności produkcyjnej. Na terenie 
obiektów odbywać się będzie ruch wózków i pojazdów rozładunkowych i załadunkowych o 
napędzie elektrycznym. Ponadto możliwe jest zainstalowanie i wykorzystywanie suwnic 
wewnątrz każdego z modułów – w zależności od potrzeb poszczególnych najemców. 



  13 

Towary, którymi obrót będzie się odbywał na terenie planowanego MLP, (w tym 
produkty powstające na terenie zakładu ABM w obiekcie A) stanowić będą produkty nie 
stwarzające w normalnych warunkach zagrożenia dla środowiska.  

Jak wykazało modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz emisji 
hałasu, prowadzone działania nie będą źródłem uciążliwości na terenach sąsiadujących. 
Planowana gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno – ściekowa są prawidłowe i nie 
będą stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem stosowania się do 
obowiązujących norm i przepisów. 

W ramach realizacji Inwestycji wykonana zostanie rozbudowa wewnętrznych sieci 
energetycznej i gazowej oraz wodnej, jak również sieci kanalizacyjnych – sanitarnej i 
deszczowej.  

Sieć energetyczna doprowadzająca prąd do poszczególnych obiektów traktowana 
jest łącznie dla całego terenu MLP – wykonane zostanie jedno przyłącze do sieci 
zewnętrznej. Przy obiektach zaprojektowano stacje transformatorowe. 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych z całego terenu MLP 
projektowane jest łącznie, w dostosowaniu do warunków MPWiK Lublin Sp. z o.o. Dla 
ścieków sanitarnych wykonane zostaną dwa przyłącza do sieci zewnętrznej (dla 
podsystemu obejmującego budynek B i zachodnią część C oraz drugi dla wschodniej 
części obiektu C i obiektu A). Dla ścieków deszczowych również wykonane zostaną dwa 
przyłącza. Wielkość odprowadzania i retencji ścieków deszczowych określone w piśmie 
MPWiK odnoszą się do całego systemu w obrębie działki 128/2.  

W południowo – wschodniej części działki 128/2 znajduje się budynek określony 
jako A1, który pełni funkcję produkcyjną i magazynową. Inwestor uzyskał decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego obiektu (A). Na jego terenie mieści się 
zakład ABM i prowadzona jest działalność produkcyjna w zakresie końcowego montażu 
przekładni i silników elektrycznych oraz uzwajania stojanów silników elektrycznych 
prowadzona przez ABM Greiffenberger Polska. Obiekt planowany jest do rozbudowy o 
część określoną jako A2. Całość budynku będzie użytkowana przez zakład ABM. 
Rozbudowa tego obiektu objęta zostanie oddzielną procedurą uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

3.2.1. Opis planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych i 
technologicznych 

Obiekty B i  C (C2, C3 i C4) projektuje się w nawiązaniu do budynków istniejących, 
jako jednopoziomowe.  Wysokość od poziomu posadzki do najniższego punktu konstrukcji 
dachu wyniesie ok. 10,0 m. Wysokość obiektów wynosić będzie ok. 12,3 m. Poziom placu 
manewrowego przy stanowiskach ekspedycji 1,2 m poniżej poziomu posadzki, co ułatwi 
załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych. 

 Konstrukcja hal zostanie oparta o słupy żelbetowe. Konstrukcja dachu będzie 
stalowa, kratowa. Spadek połaci dachu wyniesie do 5%. W dachu umiejscowione zostaną 
świetliki dachowe spełniające funkcję klap oddymiających w ilości zgodnej z 
obowiązującymi w Polsce przepisami ochrony ppoż.  

Ściany zewnętrzne posiadać będą następującą obudowę – warstwy od wnętrza hali:  
- poziome, mocowane do słupów kasety z blachy stalowej powlekanej lakierem 

poliestrowym,  
- izolacja termiczna z płyt poliuretanowych lub innego materiału,  
- okładzina zewnętrzna z blachy trapezowej powlekanej lakierem poliestrowym,  
- ściany zabezpieczone od wewnątrz cokołem żelbetowym wysokości 90cm.  

Posadzka w halach – betonowa przemysłowa, utwardzona powierzchniowo 
preparatem kwarcowym zapewniającym bezpyłową eksploatację. 

Budynki wyposażone będą w doki przeładunkowe (stanowiska ekspedycyjne) oraz 
bramy z poziomu 0.  
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Stanowiska ekspedycji wyposażone są/będą w:  
- most przeładunkowy elektryczno – hydrauliczny,  
- bramy segmentowe, podnoszone elektrycznie, z panelem wizjerowym, 
- prowadnice „naprowadzające” przy bramach,  
- fartuch z tworzywa sztucznego uszczelniający stanowisko w trakcie rozładunku.  

 
Ogrzewanie i sieć gazowa. Czynnikiem grzewczym będzie gaz ziemny. Stacja 

pomiarowa zlokalizowana jest w pobliżu budynku A, w sąsiedztwie przyłącza do sieci 
zewnętrznej. Sieć wewnętrzna doprowadzać będzie gaz do poszczególnych obiektów.  

Wentylacja mechaniczna wywiewna projektowana jest w postaci wentylatorów 
dachowych zapewniająca wymianę powietrza o objętości równej połowie kubatury obiektu 
na godzinę dla części magazynowych. 

Wentylacja hal realizowana jest wywiewnymi wentylatorami dachowymi. Nawiew 
odbywa się poprzez czerpnie ścienne. Planowane do instalacji urządzenia to wentylatory 
WVPKV 160 lub 250. 

Pomieszczenia socjalne wentylowane są centralami nawiewno-wywiewnymi z 
odzyskiem ciepła. 

Plac manewrowy wypoziomowany będzie w następujący sposób: spadek 
poziomów od strony parkingu oraz od strony budynku, studzienki odpływowe pośrodku.  

Układ drogowy wykonany zostanie z betonowej kostki drogowej.  
Konstrukcja nawierzchni drogowej odpowiednia dla charakteru obciążeń – 

nawierzchnie dla samochodów ciężarowych z kostki gr. 8 cm, nawierzchnie dla 
samochodów osobowych z kostki gr. 6 cm.  

Na terenie MLP zaprojektowane zostały miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych z łączną liczbą ok. 227 miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych. Na terenie przedsięwzięcia, w centralnej 
części, projektuje się 43 m.p. dla samochodów ciężarowych.  

 
Kanalizacja deszczowa  
Wewnętrzna kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dachów 

budynków, z powierzchni utwardzonych oraz powierzchni biologicznie czynnych oraz z 
terenów otaczających w obrębie terenu Inwestycji.  

Wody opadowe z dachu odprowadzane będą rurami spustowymi, natomiast wody z 
powierzchni utwardzonych odwodnieniami liniowymi oraz wpustami deszczowymi, a dalej 
transportowane będą systemem kolektorów. 

Kanalizacja deszczowa zostanie rozdzielona na dwa systemy odwadniające 
podobne powierzchnie i zbliżony areał. Jeden z systemów (obejmujący wschodnią część 
działki 128/2 z obiektami A i wschodnią częścią C) odprowadzać będzie wody do osadnika 
zawiesiny i separatora substancji ropopochodnych, a następnie do podziemnego zbiornika 
retencyjnego o pojemności ok. 40 m³. Ze zbiornika, wody w kontrolowanej ilości 
odprowadzane będą, za pośrednictwem przyłącza, do kolektora deszczowego dn 1200 
przebiegającego wzdłuż północnej granicy działki planowanej pod Inwestycję. Wody 
deszczowe ujmowane przez drugi system (obejmujący zachodnią część działki 128/2 z 
obiektem B i zachodnią częścią C) kierowane będą do zbiornika retencyjnego o 
pojemności 180 m³. Odprowadzanie wód do miejskiej kanalizacji deszczowej odbywać się 
będzie w sposób określony w piśmie MPWiK Lublin Sp. z o.o., które nakazuje przetrzymać 
lub zatrzymać 50 % wody z opadów powstającej w obrębie działki 128/2. Wody opadowe 
po napełnieniu zbiornika retencyjnego będą wypływać przelewem i będą podczyszczane w 
osadniku zawiesiny oraz separatorze substancji ropopochodnych, a następnie będą 
odprowadzane za pośrednictwem przyłącza do kolektora dn 1200. Odprowadzanie 
ścieków deszczowych zgodne jest warunkami technicznymi otrzymanymi od MPWiK 
Lublin Sp. z o.o. 
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Kanalizacja sanitarna 
Na terenie Millenium Logistic Park zaprojektowano sieć wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej, za pomocą której ujmowane będą ścieki sanitarne powstające na terenie 
zapleczy sanitarnych hal magazynowych B i C, jak i ich części biurowo - 
administracyjnych. System wewnętrznej kanalizacji sanitarnej składać się będzie z dwóch 
części obsługujących zachodni i wschodni obszar działki 128/2. Ścieki gromadzone i 
transportowane za pośrednictwem wewnętrznego systemu kanalizacji sanitarnej 
odprowadzane będą do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej MPWiK Lublin Sp. z o.o. 
za pośrednictwem dwóch przyłączy. Przyłącza zostaną wykonane do kanału dn 200 
przebiegającego przy północno - wschodniej granicy Inwestycji zgodnie z warunkami 
technicznymi MPWiK. 

Ścieki sanitarne odprowadzane są z każdego z pomieszczeń oddzielnym 
przewodem na zewnątrz budynku, skąd po połączeniu z kolektorem za pomocą 
studzienek połączeniowych ścieki odprowadzane będą kolektorem do odbiornika za 
pośrednictwem planowanych przyłączy. 

Na terenie Millenium Logistic Park nie jest przewidywane powstawanie ścieków 
technologicznych.  

 
 Instalacje elektryczne  
Standardowy przydział mocy dla budynku to 630 kVA potrzebny do zapewnienia 

zasilania urządzeń obiektów obejmujący kontenerową stację transformatorową, 
transformatory od 630kVA do 1000 kWA wraz z rozdzielnią średniego napięcia i 
dystrybucyjną rozdzielnię niskiego napięcia. Każdy z obiektów będzie posiadał własną 
stację transformatorową. Na terenie obiektu wykonana zostanie wewnętrzna sieć z 
podlicznikami na terenie obiektów poszczególnych najemców. 

Instalacja oświetlenia została tak zaprojektowana aby zapewniać natężenie 150 lux 
na poziomie posadzki. Układ lamp dostosowany do układu technologicznego magazynu. 1 
zestaw gniazd uniwersalnych na każde 500 m² powierzchni hali składający się z 1 gniazda 
jednofazowego 230V(16A) oraz 1 gniazda trójfazowego 400 V(16 lub 32A – w zależności 
od wyboru przez Najemcę), zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe na każdym zestawie i 
wyłącznik różnicowo – prądowy w każdym zestawie.  

Oświetlenie na zewnątrz: oprawy na zewnątrz obiektu nad dokami i bramą 
wjazdową. Sterowanie czujnikiem zmierzchowym. Instalacja zasilania urządzeń obiektu: 
mostów przeładunkowych, bramy wjazdowej i urządzeń grzewczo – wentylacyjnych. 
Instalacja odgromowa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

Wykonane obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego 
oddziaływaniem na środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji 
wykazały, że analizowana Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie 
ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania 
standardów jakości powietrza określonych w: 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie planowanej inwestycji będą: 
 pojazdy samochodowe: 

 Samochody osobowe pracowników i ewentualnych kontrahentów, 
 Samochody ciężarowe – dostawy i odbiory, 
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 Instalacja wentylacyjna obiektów, 
 Urządzenia grzewcze. 

 
3.3.2. Hałas 

Wykonane obliczenia oddziaływania planowanego zakładu na klimat akustyczny, 
spowodowanego obecnością źródeł hałasu na terenie planowanej inwestycji wykazały, że 
analizowana Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony klimatu 
akustycznego. Emisja hałasu ze źródeł na terenie zakładu, nie spowoduje przekraczania 
standardów określonych w odpowiednich przepisach. 

 

3.3.3. Gospodarka wodno - ściekowa 

Etap realizacji Inwestycji 
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę do celów 

budowlanych oraz wody pitnej. Woda na etapie realizacji inwestycji pobierana będzie z 
istniejącego przyłącza zlokalizowanego przy budynku A (za studnią wodomierzową). 

W fazie realizacji inwestycji, na terenie zaplecza technicznego powstawać będą 
ścieki socjalno-bytowe (w przenośnych sanitariatach chemicznych i w kontenerach 
zaplecza socjalnego, lub w udostępnionych sanitariatach na terenie obiektów A1 lub C1). 
Ilość powstających ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak 
szczegółowych informacji odnośnie ilości zatrudnionych osób. Nie przewiduje się 
długotrwałego okresu realizacji prac inwestycyjnych, stąd ilość ścieków będzie niższa, niż 
10 m³. Ścieki te będą w miarę napełniania się zbiorników odbierane przez firmę serwisową 
świadczącą usługi w tym zakresie. 

Ze względu na głębokie zaleganie wód podziemnych i brak w rejonie terenów o 
płytkim zaleganiu wód gruntowych i podziemnych, nie przewiduje się konieczności 
odwadniania wykopów na etapie prowadzenia prac budowlanych. 

Etap eksploatacji Inwestycji 
Sieć wodociągowa 
Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. 

Woda przepływać będzie przez komorę wodomierzową, a następnie za pomocą 
wewnętrznej sieci wodociągowej będzie rozprowadzana po terenie MLP oraz – za pomocą 
oddzielnej sieci - zasilać będzie zbiornik przeciwpożarowy oraz hydranty wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. 

Wielkość poboru na terenie MLP Lublin Sp.z o.o., jaka może być pokryta przez 
dostawcę wody – MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. to Qmax  =  6,6 dm³/s i 125  m³/dobę (zał. 
nr 6).  

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na potrzeby istniejących i 
projektowanych obiektów (cele socjalne i porządkowe) wyniesie ok. 5,0 dm³/s, na cele 
ppoż. do zewnętrznego gaszenia – 50 dm³/s, i do wewnętrznego gaszenia pożaru 
(hydranty wewnętrzne – 10 dm³/s. 

Zapotrzebowanie na wodę (która będzie wykorzystywana do celów socjalno – 
bytowych i porządkowych) na terenie obiektów B i C Millenium Logistic Park 
przewidywane jest w następujących wielkościach: 

Qh max  = ok. 10 m³/godzinę 
Qd śr   = ok. 100 m³/dobę 
Qr max  = ok. 35000 m³/rok 
Przy uwzględnieniu również obiektu A, łączna wielkość zapotrzebowania na wodę 

szacowana jest na poziomie: 
Qh max = ok. 13,5 m³/godzinę 
Qd śr   = ok. 125 m³/dobę 
Qr max  = ok. 42 500 m³/rok 
Podane wielkości zużycia wody są maksymalne. Faktyczne zużycie wody 

najprawdopodobniej okaże się mniejsze. 
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Powyższe ilości wody pokrywają maksymalne zapotrzebowanie na wodę dla 
aktualnych potrzeb potencjalnych najemców obiektów. W przypadku zwiększenia 
zapotrzebowania na wodę Inwestor wystąpi do MPWiK Lublin Sp. z o.o. o zmianę 
warunków. 

Wymagany przepływ wody do celów przeciwpożarowych przyjęto na 10 l/s. W celu 
ochrony przeciwpożarowej planuje się instalację hydrantów na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. W celu pokrycia chwilowego zapotrzebowania na wodę w przypadku wybuchu 
pożaru zaprojektowano dwa zbiornik na wodę o pojemności ok. 845 m³ i 365 m³. 

Sieć sanitarna 
Teren Millenium Logistic Park wyposażony będzie w wewnętrzna sieć 

kanalizacyjną, z odprowadzeniem ścieków do kanału zewnętrznego za pośrednictwem 
przyłącza, zgodnie z warunkami MPWiK Lublin. 

Przepustowość wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dobrano do projektowanych 
przepływów. 

Ścieki sanitarne powstawać będą na terenie zapleczy sanitarnych na terenie 
obiektów wchodzących w skład MLP. Ścieki sanitarne związane będą z obecnością ludzi i 
nie będą zawierać ścieków technologicznych. Na terenie MLP nie jest przewidywane 
powstawanie ścieków technologicznych. Oprócz ścieków socjalnych powstawać będą 
ścieki porządkowe – ze sprzątania pomieszczeń i powierzchni roboczych. 

Ilość ścieków powstających na terenie obiektów B i C szacowana jest maksymalnie 
na ok. 100 m³/dobę i ok. 35000 m³ na rok.  

Przy uwzględnieniu również obiektu A, ilości powstających ścieków szacowane są 
na ok. 125 m³ na dobę i 42 500 m³ na rok. 

Kanalizacja deszczowa 
Ścieki deszczowe z powierzchni dachu budynków oraz nawierzchni utwardzonych 

będą zbierane przez wpusty deszczowe i odprowadzane za pomocą wewnętrznej 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem docelowym do zewnętrznej sieci kanalizacji 
deszczowej MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., zgodnie z określonymi warunkami. 

Wody pochodzące z dachów oraz powierzchni utwardzonych kierowane będą do 
osadnika zawiesiny oraz do separatora substancji ropopochodnych, a następnie 
odprowadzane będą za pośrednictwem planowanych przyłączy do kanalizacji deszczowej 
MPWiK. Część ścieków opadowych kierowana będzie do zbiornika retencyjnego o 
pojemności 180 m³ projektowanego w północno – zachodnim narożniku działki oraz do 
zbiornika podziemnego o pojemności 40 m³ projektowanego po północnej stronie obiektu 
A, w celu czasowego przetrzymania. 

Ze względu na fakt, iż ścieki deszczowe z całej działki 128/2 ujmowane będą przez 
system składający się z dwóch części, z których jedna odwadniać będzie docelowo także 
teren obiektu A, który nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, bilans wód 
deszczowych przedstawiono łącznie dla całej działki 128/2. Dodatkowo przemawia za tym 
fakt, iż warunki odprowadzania ścieków deszczowych przedstawione przez MPWiK Sp. z 
o.o. dotyczą całości terenu planowanego Millenium Logistic Park – całości działki 128/2. 

Docelową ilość ścieków opadowych (zarówno dla obiektów B i C, jak też dla obiektu 
A) generowanych w obrębie działki 128/2,  przedstawiono poniżej. 

Obliczenie przepływu miarodajnego oraz przepływu obliczeniowego: 
 Q = F * s * q [dm³/s] 
gdzie: 
F - powierzchnia zlewni [m²] 
Q – natężenie miarodajne opadu [dm³/s/ha] 
s - współczynnik spływu: 

jezdnia z asfaltu 0,90 
chodniki z kostki  0,85 
jezdnia z tłucznia  0,30 
dachy   0,90 
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teren zielony  0,10 
 
Parametry zlewni: 

powierzchnie  z asfaltu  24639,5 m² 
chodniki z kostki    1709,9 m² 
jezdnia z tłucznia       1612,0 m² 
dachy    46547,4 m² 
tereny zielone:   32342,1 m² 
stąd powierzchnia zlewni: 

F = 10,510 ha 
 

W przypadku zlewni składającej się z obszarów o zróżnicowanym współczynniku 
spływu wartość współczynnika spływu s, przyjmuje się jako średnią ważona wielkość s 
obliczoną wg wzoru 

 

F

sF
s

i
i

i *
      

gdzie    
i

iFF  

Fi – powierzchnia obszaru nr „i” o jednorodnej wartości współczynnika s 
si – wartość współczynnika s w obszarze nr „i” 
 
    s = 0,637 
Natężenie miarodajne opadu deszczu: 
 

tm

A
q

667,0
347,15  

gdzie: 
A – wartość stała przyjmowana wg tablicy 2 zawartej w normie PN-S-02204 
tm – miarodajny czas deszczu = 15 min 
     q = 132,07 dm³/s/ha 
 
Przepływ miarodajny: 
Q20% = 894,19 dm³/s    
 

Zlewnia 

zredukowana 

[ha 

Zlewnia 

całkowita 

pow. 

[ha] 

 

Qmax 

[m³/s] 

 

Qroczny 

[m³/rok] 

(650 mm/rok, 80% 
spływ efektywny) 

Qdśr 

[m³/d] 

(150 dni z opadem) 

 

6,77 10,51 0,894 35207,0 234,7 

 
Na podstawie warunków znak: KT/5004-58/2014 z dnia 28.01.2014 wydanych przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. pkt. III.2 
konieczne jest zbilansowania ilości wód odprowadzanych do kanalizacji. Zgodnie z 
warunkami MPWiK z działki 128/2 o powierzchni 10,51 ha można odprowadzić 
maksymalnie 683,1 dm³/s. Porównując to z powyższymi obliczeniami konieczne jest 
zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków opadowych o 210,95 dm³/s. 

Skład zanieczyszczeń podstawowych w wodach opadowych i roztopowych jest 
zmienny w bardzo szerokim przedziale. Na podstawie badań jakości ścieków opadowych 
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(pochodzących z powierzchni dróg i parkingów) prowadzonych przez Instytut Ochrony 
Środowiska oraz publikowanych wyników badań (krajowych i zagranicznych) wskaźniki 
zanieczyszczeń kształtowały się następująco: 

zawiesina ogólna   10 - 1680 g/m³, 
BZT5               8 -   170 g/m³, 
węglowodory ropopochodne   0,36 -  19,0 g/m³, 
W przypadku planowanej Inwestycji, przy uwzględnieniu planowanego poziomu 

ruchu oraz obecności dobrej jakości dróg dojazdowych spodziewany jest niski poziom 
zanieczyszczeń w ściekach wód opadowych. 

Wskaźnikami zanieczyszczeń charakterystycznymi dla ścieków opadowych są 
zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne. Większość zanieczyszczeń mineralnych 
zostanie zatrzymana w osadnikach wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. 
Oczyszczenie węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny nastąpi na projektowanych 
separatorach substancji ropopochodnych oraz osadnikach zawiesiny. 

Stan i skład oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych na wlocie do 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), a w szczególności: 

zawiesiny ogólnej  -  100 mg/l 
węglowodorów  ropopochodnych    -   15 mg/l 
Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających winny być wykonywane dwa 

razy w ciągu roku. 
Serwis separatorów, wywóz osadów i składników ropopochodnych pochodzących z 

urządzeń oczyszczających wykonywała będzie firma specjalistyczna. 
 

3.3.4. Gospodarka odpadami 

Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawę z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.), projekt 
zagospodarowania terenu oraz informacje dostarczone przez Inwestora i projektantów.  

Odpady w myśl ww. Ustawy (Art. 3 pkt 6) oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia 
się jest obowiązany. 

Zgodnie z Art. 33. ust 1. ww. Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest 
obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki 
odpadami, o których mowa w art. 16–31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania 
odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie 
stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób 
zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

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

Jednym ze sposobów ograniczania ilości powstających odpadów będą szkolenia 
pracowników w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz organizacja 
odpowiedniego systemu gospodarki odpadami na terenie zakładu, w tym zapewnienie 
właściwego zaplecza.  

Wszystkie odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie, a następnie 
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie 
gospodarowania określonymi grupami odpadów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia 
prowadzona będzie gospodarka odpadami zmierzająca przede wszystkim do 
zapobiegania powstawaniu odpadów. Powstające odpady kierowane będą w pierwszej 
kolejności do odzysku. Natomiast odpady nie nadające się do odzysku przekazywane 
będą w celu poddania ich unieszkodliwianiu. 
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Gospodarkę odpadami należy podzielić na dwa etapy: gospodarka odpadami w 
fazie realizacji Inwestycji i gospodarkę odpadami w fazie eksploatacji. 

Etap realizacji 
Przewiduje się, iż prace budowlane na etapie realizacji Inwestycji zlecone zostaną 

usługodawcy zewnętrznemu. Posiadaczem odpadów będzie ich wytwórca (wykonawca) - 
tj. podmiot świadczący usługi w zakresie budowy Millenium Logistic Park. W fazie 
realizacji Inwestycji obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach spoczywać będą na 
wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w 
trakcie budowy poprzez ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie uprawnionym 
podmiotom w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie prowadzenia prac 
budowlanych wymagana jest kontrola poprawności prowadzenia gospodarki odpadami. 
Zgodnie z ustawą o odpadach do obowiązków Wykonawcy robót należy: 
 magazynowanie powstających odpadów w sposób selektywny,  
 dążenie do ograniczania ilości powstających odpadów oraz ich maksymalnego 

gospodarczego wykorzystania, 
 magazynowanie odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, 
 przekazanie powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia 

w zakresie gospodarowania odpadami, w celu – w pierwszej kolejności – recyklingu 
lub unieszkodliwienia. 

 organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca 
wymogi ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i warunki bhp i p.poż. 

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie następujących rodzajów 
odpadów zakwalifikowanych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923):  

 
Kod Rodzaj odpadu Ilość Mg/rok 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 3,0 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 4,0 

17 02 01 Drewno (palety drewniane)  2,0 

17 02 03 Tworzywa sztuczne (folia opakowaniowa z palet)  0,5 

17 04 05 Żelazo i stal  2,0 

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 60 000,0 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,0 

 
W wyniku realizacji Inwestycji przewiduje się powstanie ok. 40 000 m³ mas 

ziemnych (tj. ok. 60 000 Mg), które w większości zostaną wywiezione poza obszar 
Inwestycji. Masy ziemne mogą zostać wykorzystane np. do wypełnienia terenów 
przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszywa, zgodnie ze stosowną 
decyzją określającą sposób rekultywacji wyrobiska. Taki sposób zagospodarowania 
odpadów o kodzie 17 05 04 jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 
2015 r. poz. 796). W przypadku braku określonego miejsca zagospodarowania odpady te 
zostaną wywiezione na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Odpady w postaci gruzu betonowego mogą być czasowo magazynowane w 
wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy (kontenery) lub bezpośrednio 
wywożone przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na odzysk i/lub 
unieszkodliwianie. Odpady z podgrupy 17 01 można poddać procesowi odzysku 
polegającemu na wykorzystaniu odpadów w całości lub części jako materiały budowlane. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww.. rozporządzenia Ministra Środowiska, odpady z 
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podgrupy 17 01 w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego 
do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu. 

Odpady o kodzie 17 02 01 (palety drewniane), zgodnie z ww. rozporządzeniem, 
mogą zostać przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym 
przedsiębiorcami do wykorzystania jako paliwo lub do wykonania drobnych napraw i 
konserwacji lub do wykorzystania jako materiał budowlany. Alternatywnie mogą zostać 
przekazane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku R1.  

Żelazo i stal zostaną przekazane do punktu skupu złomu (w celu recyklingu). 
Tworzywa sztuczne zostaną przekazane do punktu skupu surowców wtórnych w celu 
odzysku materiałowego. Zmieszane odpady opakowaniowe będą okresowo gromadzone 
w kontenerach i przekazywane będą okresowo uprawionemu odbiorcy posiadającemu 
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami, celem poddania odpadów 
segregacji na surowce wtórne. 

Odpady komunalne, których powstanie przewiduje się w związku z przebywaniem 
na placu budowy ludzi, będą gromadzone w przeznaczonym do tego kontenerze, a 
następnie zostaną wywiezione na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne. 

Etap eksploatacji 
Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji powstawać będą w związku z 

prowadzeniem planowanej działalności na terenie obiektów B i C wchodzących w skład  
MLP Lublin Sp.z o.o. Odpady powstawać będą na terenie zakładu produkcji silników 
elektrycznych ABM, na terenie hal, w których prowadzona będzie działalność 
magazynowo – logistyczna oraz w obrębie zapleczy socjalnych i infrastruktury 
obsługującej teren całej Inwestycji. 

Podstawowymi rodzajami odpadów będą odpady opakowaniowe – głównie papier i 
drewno oraz tworzywa sztuczne.  

Podczas eksploatacji obiektów B i C, przewiduje się powstawanie odpadów, które 
zostały ujęte w poniższej tabeli:  

Lp. 
Kod 

odpadu 

 
Rodzaj odpadu 

 

Ilości roczne 
[Mg] 

1. 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w 
separatorach  

2,5 

2. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,05 

3. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,05 
4. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe  0,02 
5. 15 01 01 Odpady opakowaniowe z papieru i tektury  65,0 
6. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 22,0 
7. 15 01 03 Odpady opakowaniowe z drewna (palety) 42,0 
8. 15 01 04 Opakowania z metali 1,8 
9. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  4,5 
10. 16 01 03 Zużyte opony 0,5 
11. 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
(komputery, myszki komputerowe, kalkulatory, drukarki, faxy, 
sprzęt elek., sprzęt AGD)  

0,15 

12. 
16 02 16 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 (Zużyte opakowania po tonerach i tuszach) 

0,04 

13. 
16 03 80 

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 
spożycia 

15,0 

14. 16 06 04 Baterie alkaliczne 0,02 
15. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  0,01 
16. 17 04 05 Żelazo i stal  3,0 
17. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  15,0 
18. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów  4,0 
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Wytwórca odpadów odpowiedzialny jest za prawidłową gospodarkę odpadami 

(segregację oraz właściwe magazynowanie) na swoim terenie, do momentu przekazania 
odbiorcy, który musi wykazać się posiadaniem stosownych zezwoleń (w zakresie 
zbierania, transportu i/lub przetwarzania danych rodzajów odpadów).  

Podczas zbierania oraz czasowego magazynowania odpadów na terenie Inwestycji, 
przed przekazaniem ich uprawnionym odbiorcom, będzie prowadzona segregacja na 
poszczególne grupy odpadów.  

Wszystkie odpady będą magazynowane w przeznaczonych do tego miejscach, w 
przeznaczonych do tego pojemnikach (najczęściej kontenerach z tworzywa sztucznego). 
Do czasu odbioru odpady będą przechowywane w wyznaczonej i oddzielonej części 
każdej hali – magazynie odpadów, do którego dostęp będą miały uprawnione osoby. 
Pojemniki na odpady będą przechowywane pod zadaszeniem w przeznaczonym do tego 
miejscu zapewniającym łatwy podjazd a jednocześnie brak dostępu dla osób 
niepowołanych. Zgodnie z Art. 25. ust. 1. ww. Ustawy o odpadach, magazynowanie 
odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający 
właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które 
mogą powodować te odpady. Poprawne magazynowanie jest szczególnie ważne w 
odniesieniu do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na planowany wynajem części 
projektowanych hal poszczególnym najemcom, mogą oni prowadzić oddzielną gospodarkę 
odpadami wytwarzanymi w obrębie obszaru działania danego podmiotu. 

Wszystkie odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym stosowne 
uprawnienia do zbierania, transportu i zagospodarowania powstających odpadów. Dalszy 
sposób zagospodarowania odpadów przewiduje odzysk, a w przypadku odpadów, które 
nie mogą być poddane odzyskowi, będą one unieszkodliwiane. Sposób dalszego 
zagospodarowania powstających odpadów przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp
. 

Kod 
odpadu 

 
Rodzaj odpadu 

 
Docelowy sposób zagospodarowania 

1. 13 05 08* Mieszanina odpadów z 
piaskowników i odwadniania 
olejów w separatorach  

Przekazywanie do unieszkodliwiania 

2. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 

Przekazywanie w celu odzysku (w celu 
dalszego odzysku materiałowego) lub 
unieszkodliwienia 

3. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe Przekazywanie w celu odzysku (w celu 
dalszego odzysku materiałowego) 

4. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo – 
kadmowe  

Przekazywanie w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania  

5. 15 01 01 Odpady opakowaniowe z 
papieru i tektury  

Przekazywanie w celu odzysku (produkcji 
papieru z makulatury) 

6. 
15 01 02 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Przekazywanie w celu odzysku  
(przetwarzania i produkcji wyrobów z tw. szt.) 

7. 15 01 03 Odpady opakowaniowe z 
drewna (palety) 

Przekazywanie w celu odzysku R1, lub 
przekazane os. fizycznym do wykorzystania 
jako budulec bądź paliwo 

8. 15 01 04 Opakowania z metali Przekazywanie w celu odzysku  
(przetwarzania i produkcji wyrobów z metali) 

9. 15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe  

Przekazywanie w celu odzysku 
energetycznego, lub materiałowego 
(segregacja na frakcje surowców wtórnych) 

10. 16 01 03 Zużyte opony Przekazywanie do  odzysku 
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Lp
. 

Kod 
odpadu 

 
Rodzaj odpadu 

 
Docelowy sposób zagospodarowania 

11. 

16 02 14 

Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 (komputery, myszki 
komputerowe, kalkulatory, 
drukarki, faxy, sprzęt elek., 
sprzęt AGD)  

Przekazywanie w celu odzysku (przetwarzanie 
w celu odzysku materiałowego) 

12. 

16 02 16 

Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15 (Zużyte opakowania po 
tonerach i tuszach) 

Przekazywanie w celu odzysku (przetwarzanie 
w celu odzysku materiałowego lub regeneracja 
wkładów drukarek) 

13. 
16 03 80 

Produkty spożywcze 
przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia 

Przekazywanie w celu unieszkodliwienia lub 
odzysku 

14. 
16 06 04 

Baterie alkaliczne Przekazywanie w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania 

15. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji  

Przekazywanie w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania  

16. 17 04 05 Żelazo i stal  Przekazywane w celu odzysku 
17. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne  
Przekazywanie do unieszkodliwiania (na 
składowisku odpadów) 

18. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i 
placów  

Przekazywanie do unieszkodliwiania (na 
składowisku odpadów) 

 
Na terenie Inwestycji będzie prowadzona ilościowa i jakościowa ewidencja 

wytwarzanych odpadów, oddzielnie przez każdy podmiot będący wytwórcą odpadów. Na 
potrzeby ewidencji odpadów będą prowadzone dokumenty (karty ewidencji odpadów) 
zgodne z wzorami opublikowanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 
grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1973).  

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom za potwierdzeniem na 
kartach przekazania odpadów zgodnych z wzorami określonymi w ww. rozporządzeniu 
Ministra Środowiska.  

Odpady komunalne wytwarzane na terenie obiektu nie podlegają uzgodnieniom i 
ewidencji, jednakże każdy wytwórca takich odpadów powinien posiadać umowę na odbiór 
odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot gospodarczy.  

Wytwórca odpadów będzie sporządzać roczne sprawozdanie o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Zbiorcze zestawienie sporządzane będzie na 
formularzu zgodnym ze wzorami, które zostaną określone w Rozporządzeniu, które 
zostanie wydane na podstawie art. 76 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Do czasu wydania Rozporządzenia obowiązują wzory zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach 
(Dz.U. nr 249 poz. 1674).  

Sporządzone zbiorcze zestawienia danych, Inwestor będzie przekazywać 
Marszałkowi województwa lubelskiego, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy. 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji 
odpadów, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono 
te dokumenty. 
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Etap likwidacji  
W przypadku podjęcia decyzji o ewentualnej likwidacji planowanej działalności, 

obiekty mogą zostać wyburzone lub wykorzystane na inne cele. W przypadku 
konieczności ich demontażu faza likwidacji, będzie  przebiegać etapami: 

a. rozbiórka i usunięcie wyposażenia obiektów,  
b. rozbiórka obiektu kubaturowego - konstrukcji, 
c. likwidacja nawierzchni utwardzonych, 
d. likwidacja infrastruktury technicznej wraz z kanalizacja deszczową i urządzeniami 

podczyszczającymi, 
e. prace porządkowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed realizacji 

inwestycji.  
Zdemontowane urządzenia oraz wyposażenie będą mogły być wykorzystane w 

innym obiekcie o podobnym charakterze.  
Odpady powstające w procesie likwidacji obiektów budowlanych to głównie odpady 

z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej). Stanowić je będą głównie elementy konstrukcji obiektów oraz 
nawierzchni utwardzonych. Odpady powstałe na etapie ewentualnej likwidacji w 
większości mogą być poddawane odzyskowi. Wszystkie odpady należy gromadzić 
selektywnie, co umożliwi ich dalszy odzysk. W pierwszej kolejności należy wyodrębnić 
odpady niebezpieczne (np. źródła światła, oleje) i odpowiednio je zabezpieczyć przed 
możliwością przedostania się do środowiska. Odpady te należy przekazać do 
unieszkodliwienia bezpośrednio po wytworzeniu. 

Szczegółowe ilości odpadów powstających podczas ewentualnej rozbiórki obiektów 
określona zostanie w projekcie rozbiórki. 

 Gospodarka odpadami powstałymi w fazie ewentualnej likwidacji Inwestycji 
zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami ochrony 
środowiska obowiązującymi wówczas w tym zakresie. 

 

3.4. Różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, 
wody i powierzchni ziemi 

Przedmiotowa Inwestycja zrealizowana będzie na terenie już obecnie 
przekształconym w wyniku prowadzonej dotychczasowej działalności gospodarczej. W 
obrębie parceli zlokalizowane są obiekty wykorzystywane na potrzeby funkcjonującego 
przedsięwzięcia. 

 Na etapie realizacji istniejącego zagospodarowania teren został przekształcony 
siedliskowo i pozbawiony w znacznym stopniu roślinności.  

Ze względu na silne przekształcenie antropogeniczne terenu objętego inwestycją 
roślinność otoczenia planowanego przedsięwzięcia zatraciła swój naturalny charakter. 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody ożywionej miała na 
celu: 

 rozpoznanie występujących zespołów roślinnych na terenie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie występujących tu gatunków zwierząt, 
 rozpoznanie powiązań przyrodniczych w rejonie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie stanowisk gatunków objętych ochroną, 
 rozpoznanie obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody. 
Analizy zostały wykonane w oparciu o wizję terenową, materiały literaturowe  i 

opracowania dotyczące zasobów przyrodniczych.  
 Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody ożywionej 

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

 
Powierzchnia w granicach zakładu to w znacznej części teren zabudowany lub 

utwardzony (drogi jezdne, place magazynowo – manewrowe). Omawiany teren został w 
okresie wcześniejszym całkowicie przekształcony siedliskowo. Spowodowało to całkowitą 
zmianę naturalnych siedlisk roślinnych, na rzecz wtórnych układów i zbiorowisk 
pospolitych. 

W efekcie na omawianym terenie w miejscach nie zagospodarowanych wykształciły 
się zbiorowiska roślinności pospolitej, nie mające większej wartości przyrodniczej oraz 
znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej różnorodności przyrodniczej. 

Po zrealizowaniu obiektów zostały wykonane od strony południowej nasadzenia 
kilkuletnich klonów pospolitych odm. kulistej oraz wykonane nawierzchnie trawiaste w 
miejscach nie kolidujących z infrastrukturą techniczną.  

Pozostałe tereny nieutwardzone, w tym również wykonany od strony północnej wał 
ziemny porasta roślinność ruderalna. Jest to ubogie gatunkowo zbiorowisko o fizjonomii 
przypominającej murawy składające się z gatunków odpornych na wydeptywanie (babka 
zwyczajna Plantago major i tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, mlecz zwyczajny 
(Sonchus)). Miejscami rośliny tworzą wyższe zarośla złożone z różnych gatunków traw i 
chwastów m.in.: życica trwała Lolium perenne, wiechlina roczna Poa annua, wrotycz 
pospolity (Tanacetum vulgare), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), wiesiołek dwuletni 
(Oenothera biennis ). Rośliny tych gatunków są bardzo ekspansywne, wysiewają się na 
każdym wolnym skrawku terenu,  a ponadto niektóre mogą wydawać w ciągu roku kilka 
pokoleń roślin potomnych.      

W związku z ogrodzeniem parceli występowanie zwierząt w obrębie terenu 
Inwestycji jest bardzo ograniczone. Zalatują tu jedynie pospolite gatunki ptaków, związane 
z terenami zurbanizowanymi. W celu określenia składu gatunkowego awifauny 
zastosowano metodę obserwacji z jednego punktu. Obecność ptaków odnotowywano na 
podstawie obserwacji bezpośrednich i głosowych.  

Na  inwentaryzowanym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków 
ptaków:  
Lp. Gatunek Status 

ochronny 
Charakter 
występowania ptaków 
na danym obszarze 

1. kruk os zalatujący 
2.  gawron oc zalatujący 
3. szpak os zalatujący 
4. wróbel oc zalatujący 
5. grzywacz nch Zalatujący 
6. sroka oc zalatujący 
7. dymówka os zalatujący 
8. oknówka os zalatujący 
9. śpiewak os zalatujący 
10. kopciuszek os zalatujący 

Oznaczenia:  
os - ochrona ścisła,  
oc – ochrona częściowa 
nch – nie chroniona  
 
W czasie prowadzonej obserwacji nie wykryto gniazd. Wszystkie wyżej wymienione 

gatunki są pospolite i liczne. Tworzą na terenie naszego kraju (również w obrębie miast) 
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duże populacje będące, w zauważalny sposób, w ekspansji terytorialnej i siedliskowej. 
Dodać należy, że niemal wszystkie zaobserwowane  w obrębie parceli gatunki ptaków są 
typowe dla rejonów miasta o niskiej zabudowie oraz zabudowie przemysłowe, które są 
przystosowane do tego typu środowiska życia.  

Uznać należy, że na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest 
jakiekolwiek siedlisk potencjalnie cennych faunistycznie (obszar przemysłowy - strefa 
ekonomiczna), które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i różnorodnej fauny. Na 
omawianym terenie występują jedynie siedliska ubogie i silnie przekształcone 
antropogenicznie. 

Trzon fauny tego typu obszarów tworzą gatunki bardzo plastyczne ekologicznie 
(gatunki o szerokim spektrum tolerancji na warunki środowiska) oraz synantropijne 
(zajmujące nisze ekologiczne stworzone przez człowieka). Funkcjonowanie 
przedsięwzięcia ani planowane zmiany w jego obrębie nie powinny w znaczący sposób 
oddziaływać na występującą tu awifaunę.  

Na obszarze planowanej Inwestycji nie stwierdzono występowania przedstawicieli 
gadów i płazów. Na omawianym obszarze nie występują zbiorniki wodne ani cieki,  w 
związku z tym brak jest tu miejsc  rozrodu płazów.  

Oddziaływanie  
W związku z przedmiotową Inwestycją nie dojdzie do wycinki drzew rosnących w 

obrębie terenu przedsięwzięcia.  
Planowana inwestycja ze względu na swoje usytuowanie i charakter (zmiany w 

zagospodarowaniu terenu funkcjonującego już Zakładu) nie wpłynie również negatywnie 
na walory przyrodnicze najbliższych obszarów chronionych. Przewiduje się, że planowane 
przedsięwzięcie nie zredukuje powierzchni tych obszarów, nie naruszy ich integralności 
oraz nie wpłynie negatywnie na ich florę i  faunę.  Projektowane przedsięwzięcie nie 
zmniejszy różnorodności biologicznej najbliższych obszarów chronionych. Nie spowoduje 
zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy 
gatunkami zasiedlającymi te obszary.  Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje 
żadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu czynników ekologicznych 
warunkujących równowagę przyrodniczą w ekosystemach występujących w sąsiedztwie 
terenu Inwestycji.  

   

3.5. Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów B i C w obrębie Millenium 
Logistic Park wyniesie ok. 15000  MWh w skali rocznej. 

Planowana moc przyłączy to około 4500 kW 
Łączne maksymalne zapotrzebowanie na gaz na terenie obiektów B i C w skali roku 

szacuje się na ok. 750 000m³. 
Powyższe ilości są szacunkowe, określona na podstawie obliczeń teoretycznych. 

Faktyczne ilości (które powinny być zbliżone) mogą się różnić, ale ze względu na sposób 
wyliczania, faktyczne zużycie powinno być mniejsze.  

Faktyczne wielkości zużycia energii określone zostaną po rozpoczęciu eksploatacji 
zakładu. 

 

3.6. informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko   

W związku z realizacją przedsięwzięcia, które projektowane jest na terenie, który 
wykorzystywany był wcześniej jako pole orne, brak jest obiektów kubaturowych i instalacji. 
W związku z tym, w ramach prac realizacyjnych nie będą prowadzone rozbiórki obiektów, 
ani infrastruktury. 
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3.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, 
w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

3.7.1. Ryzyko wystąpienia awarii 

Odniesienie do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w 
sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138). 

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

Zgodnie ww. rozporządzeniem, stwierdza się, że na terenie projektowanego obiektu 
nie będą magazynowane substancje określone w ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju w 
ilościach, które kwalifikowałyby projektowane przedsięwzięcie do zakładów o 
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

Charakter planowanego przedsięwzięcia, jego funkcja i przeznaczenie pozwala 
stwierdzić, że zagrożenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska charakteryzują się 
minimalnym ryzykiem wystąpienia. 

 

3.7.2. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej 

 W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 
poważnych awarii i katastrof budowlanych. W myśl ustawy Prawo budowlane (Tekst 
jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) katastrofa budowlana jest to jest niezamierzone, 
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów.   
 Przedmiotowa działalność prowadzona będzie w obiektach projektowanych i 
budowanych zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz z 
zasadami wiedzy technicznej stosując się jednocześnie do wymagań Unii Europejskiej. 
 Zgodnie z prawem budowlanym (Tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) 
projektowane obiekty użytkowane będą w sposób zgodny z ich przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska, a także będą utrzymywane w należytym stanie 
technicznym, nie dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego 
właściwości użytkowych i technicznych w zakresie: 
 nośności i stateczności konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego,  
 higieny, zdrowia i środowiska, 
 bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 
 ochrony przed hałasem, 
 oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 
 zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 

Obiekty mogą być okresowo kontrolowane, zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego.  

Obiekty projektowane są przez osoby kompetentne, posiadające stosowną wiedzę i 
uprawnienia, pozwalające na zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami sztuki 
budowlanej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, środowiska i samych obiektów. 

Powyższe działania pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy 
budowlanej. 
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3.7.3. Ryzyko wystąpienia innych awarii oraz ryzyko wystąpienia katastrof 
naturalnych. 

Na terenie obiektów MLP istnieje ryzyko wystąpienia pożaru lub wypadku. Pożar 
może być spowodowany awarią instalacji elektrycznej, lub nieuważnym postępowaniem 
ludzi przebywających na terenie obiektu. W celu ograniczenia tego ryzyka instalacje 
elektryczne zostaną wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem 
branżowym uwzględniającym moce urządzeń oraz możliwości wystąpienia przeciążeń itp.  

W celu zapobiegania ryzyku pożaru prowadzone będą odpowiednie szkolenia 
pracowników, hala produkcyjna będzie odpowiednio wentylowana, wszelkie działania będą 
tak prowadzone, aby wyeliminować ryzyko pożaru.  

Obiekty będą wyposażony w hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz sprzęt p.poż 
(gaśnice, koce gaśnicze), pozwalające na ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i na 
jego zwalczenie „u źródła”. Ilość sprzętu oraz dostępność wody będzie zapewniona z 
uwzględnieniem ilości materiałów palnych, które będą mogły być jednocześnie obecne na 
terenie zakładu. 

Na terenie hal możliwe jest również wykonanie instalacji tryskaczowej. 
Na terenie MLP możliwa jest awaria instalacji. W takim przypadku możliwe jest 

natychmiastowe zatrzymanie – w razie takiej konieczności - prowadzonej działalności, do 
czasu likwidacji awarii.  

 

3.7.4. Katastrofy naturalne 

Ekstremalne opady 
Spośród katastrof naturalnych największe ryzyko dotyczy ekstremalnych opadów 

śniegu. W przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu możliwe będzie jego usuwanie z 
dachów.  

W przypadku wystąpienia gwałtownych i bardzo obfitych opadów deszczu może 
dojść do zalania placu i zalania budynków. Odpowiednie zaprojektowanie instalacji 
kanalizacji deszczowej ma na celu umożliwienie odprowadzenia całości wód nawet w 
przypadku wystąpienia wyjątkowo silnych opadów. Ewentualne zalanie obiektów będzie 
ograniczone poprzez usytuowanie poziomu „0” budynków powyżej powierzchni terenu, a 
także brak podpiwniczenia. 

Powódź  
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie przedsięwzięcia, można 

wykluczyć ryzyko powodzi. Zgodnie z danymi mapowymi zawartymi serwisie 
Informatycznego Systemu Ochrony Kraju, teren inwestycji znajduje się poza terenami 
zagrożenia powodziowego. 

Silne wiatry 
Istnieje pewne ryzyko wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów (np. trąba 

powietrzna), która mogłaby uszkodzić elementy infrastruktury jak np. urządzenia na dachu, 
zaparkowane pojazdy itp.  

Ruchy masowe ziemi 
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie łagodnie opadającym w 

kierunku północnym, położonym poza dolinami rzek jak też poza obszarami aktywnymi 
sejsmicznie. W związku z tym nie wystąpi zagrożenie pojawienia się osuwisk. 
Potwierdzają to mapy Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej 
(http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO). Ze względu na położenie skrajnie mało 
prawdopodobne jest wystąpienie trzęsień ziemi. 

Wyładowania atmosferyczne 
Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają 

naturalnie. Stanowią one zagrożenia mogące powodować pożary, awarie sieci 
przesyłowych, sieci trakcyjnych, co może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Impulsy 
elektryczne mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych.  
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Budynki wykorzystywane na cele przedsięwzięcia wyposażone będą w instalacje 
odgromowe zapewniające bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w konstrukcje 
budynku. 

Susze 
Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie 

przedsięwzięcia. Zakład wykorzystywać będzie nieznaczne ilości wody, która będzie 
pobierane z istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia ekstremalnej suszy 
ograniczającej zasoby i możliwości poboru wody może dojść do konieczności wyłączenia 
pracy zakładu.  

Ekstremalne temperatury 
Skrajnie niskie temperatury powodować mogą powodować awarie systemów, 

ciepłowniczych, wodociągów, kanalizacji, linie przesyłowych co może skutkować 
zakłóceniem lub koniecznością wyłączenia pracy obiektów. 

W przypadku wystąpienia bardzo wysokich temperatur, warunki pracy na hali mogą 
odbiegać od komfortowych. Przeciwdziałać temu będzie planowana wentylacja ogólna. 

 

3.7.5. Wpływ na zmiany klimatu  

3.7.5.1. Oddziaływania i wrażliwość na zmiany klimatu 

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany 
warunków klimatycznych ani jego znaczącego wpływu na klimat zarówno w aspekcie 
lokalnym, jak też globalnym. Oddziaływania na klimat związane będą z zajęciem i 
utwardzeniem terenu, co w bezpośredni sposób zmieni warunki krążenia wód (wsiąkanie, 
parowanie). Pośrednie oddziaływania wiążą się z zajęciem terenu biologicznie czynnego, 
co uniemożliwi wzrost roślinności odpowiadającej za pochłanianie CO2.  

Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla, metan 
i podtlenek azotu. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych 
są gazy prekursorowe w postaci tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki.  

Spośród wymienionych substancji w opracowaniu wykonano obliczenia emisji dla 
NO2, Emisja prekursorów gazów cieplarnianych wynikać będzie z ogrzewania obiektu i 
przygotowania ciepłej wody oraz ruchu samochodowego w obrębie terenu Inwestycji.  

Przy emisji CO najważniejszym kryterium było zużycie paliw i ich jakość. Postęp 
techniczny zmierzający do poprawy jakości paliw skoncentrowany jest na: 

 zmniejszeniu emisji węglowodorów poprzez zmniejszenie prężności par składników 
paliwa, 

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

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

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

energii elektrycznej. W wyniku planowanego przedsięwzięcia dojdzie do wzrostu zużycia 
energii w stosunku do stanu obecnego.  

Emisja wiązać się będzie ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów poruszających 
się po terenie Inwestycji.  

Wykorzystanie gazu ziemnego w celach grzewczych uważane jest za najbardziej 
efektywne i najmniej obciążające środowisko spośród obecnie stosowanych metod 
zaspokajania potrzeb cieplnych i energetycznych, opartych na konwencjonalnych 
nośnikach ciepła. W celu zminimalizowania oddziaływania użytkownicy kotłów grzewczych 
powinni zadbać o ich właściwy stan techniczny. 

W związku z realizacją planowanej Inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki 
drzew i krzewów, które nie występują na zajmowanej powierzchni. Po zrealizowaniu 
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obiektów z infrastrukturą możliwe jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscach 
niekolidujących z projektowanym zagospodarowaniem. Usunięta zostanie natomiast 
pokrywa roślinności jednorocznej. Brak jest też potencjalnej możliwości aby zmiany 
klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na 
funkcjonowanie planowanej Inwestycji. Planowana do zastosowania przy realizacji 
budynków technologia jest przystosowana do ewentualnego wzrostu lub spadku średnich 
rocznych temperatur, z uwagi na niewielką skalę możliwych zmian oraz konieczność 
przystosowania obiektów do naturalnie występujących w tym regionie rocznych amplitud 
temperatury (różnica lato – zima sięga ok. 50°C). Wzrost temperatur będzie skutkować 
wzrostem zużycia energii eklektrycznej w związku z koniecznością zapewnienia 
odpowiedniej temperatury w chłodniach magazynowanych artykułów spożywczych. 

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

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

3.7.5.2. Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat 

 
Zagadnienie Rodzaj i etap oddziaływania Zasięg oddziaływania 

Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów  

Zanieczyszczenia ze spalania w 
silnikach samochodów oraz w 
kotle zapewniającym ogrzewanie 
obiektów. Oddziaływanie związane 
z etapem funkcjonowania 
przedsięwzięcia.    

Zasięg wyliczonego 
oddziaływania 
ponadnormatywnego ogranicza 
się do terenu objętego 
Inwestycją. 

 

Pośredni wzrost emisji gazów 
cieplarnianych i ich prekursorów  

Z fazą funkcjonowania 
przedsięwzięcia związane jest 
zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Referencyjny 
wskaźnik emisyjności dla produkcji 
energii elektrycznej (opracowany 
przez KOBiZE w 2011 r) wynosi 
0,812 Mg CO2/MWh 

Zasięg planowanego 
przedsięwzięcia 

Utrata siedlisk zapewniających 
sekwestrację CO2 

Z fazą realizacji przedsięwzięcia 
związane jest usunięcie pokrywy 
roślinno – glebowej w miejscach 
posadowienia obiektów i 
infrastruktury technicznej  

Usunięta roślinność niska, ma 
niewielki potencjał pochłaniania 
CO2. 

 
Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem 

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

 

3.7.5.3. Ocena wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany 
klimatyczne 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 

Stopniowy wzrost temperatury powietrza Brak 

Ekstremalny wzrost temperatury Niewielki – konieczna praca urządzeń chłodniczych ze 
zwiększoną wydajnością. 

Stopniowy zmiana opadów Brak 
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Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 

Ekstremalna zmiana opadów Niewielka, chwilowa (możliwość chwilowego zalewania 
powierzchni) 

Średnia prędkość wiatru Brak 

Maksymalna prędkość wiatru Brak  

Wilgotność Brak 

Promieniowanie słoneczne Brak 

Względny wzrost poziomu morza Brak 

Temperatura wody morskiej Brak 

Dostępność wody Średni (funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z ciągłym 
zapotrzebowaniem na wodę) 

Burze Średni (możliwość wystąpienia przerw w dostawie prądu na 
skutek awarii spowodowanymi przez burze)  

Powodzie (przybrzeżne i rzeczne) Brak 

Erozja gleby Brak 

Zasolenie gleby Brak 

Pożary Średni (ryzyko wystąpienia minimalizowane poprzez 
odpowiednią lokalizację infrastruktury oraz zastosowanie 
procedur i sprzętu p.poż, a także odpowiednie wyszkolenie 
pracowników w tym zakresie) 

Jakość powietrza Brak 

Niestabilność ziemi/ osuwiska Brak 

Miejska wyspa ciepła Brak 

Sezon wegetacyjny Brak 

* Stopień wrażliwości:   
Brak – zagrożenie nie ma żadnego wpływu na przedsięwzięcie  
Średni – zagrożenie może mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie  
Wysoki – zagrożenie może mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie 
 
Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że przedmiotowa Inwestycja nie 

wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych.  
Brak jest również potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w 

ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanej 
Inwestycji. Planowana do zastosowania technologia jest niezależna od ewentualnego 
wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur. 

Obiekt planowany jest poza obszarami narażonymi na powodzie lub ruchy masowe 
ziemi występujące na skutek nawalnych opadów.  

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogą być jedynie 
gwałtowne burze, brak dostępu do wody lub sytuacje awaryjne jak np. pożar.  
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4.Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

4.1. Opis elementów środowiska 
4.1.1. Fizjografia i morfologia 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną Jerzego Kondrackiego, obszar 
inwestycji leży w obrębie mezoregionu Płaskowyż Świdnicki (343.16), w pobliżu jego 
zachodniej granicy. Teren Płaskowyżu stanowi dość płaska równina denudacyjna 
wymodelowana w marglach kredowych i pozbawiona pokrywy lessowej. Rzędne w obrębie 
Płaskowyżu Świdnickiego obniżają się od ok. 220 m n.p.m. na południu do ok. 160 m 
n.p.m. na północy, w dolinach rzecznych Wieprza i Bystrzycy.  

Obszar Płaskowyżu leży w obrębie południowo – zachodniego skrzydła niecki 
lwowsko – lubelskiej, która wypełniona jest miąższymi osadami paleozoicznymi i 
mezozoicznymi, zróżnicowanymi pod względem litologicznym i genetycznym. W jej części 
stropowej najważniejszą rolę odgrywają skały górnokredowe, wykształcone jako margle, 
rzadziej jako opoki. Na utworach mezozoicznych zalega mało miąższy kompleks 
kenozoiku, pokrywa skał trzeciorzędowych, które wykształciły się jako gezy z 
przewarstwieniami wapna. Pokrywy skał czwartorzędowych, głównie plejstoceńskich, 
wykształcone są w postaci pyłów piaszczystych oraz piasków pyłowatych, lessopodobnych 
wytworzonych na marglach. 

Pod względem geomorfologicznym teren ten znajduje się w strefie krawędziowej 
wierzchowiny kredowej, zwanej Płaskowyżem Świdnickim. Morfologicznie jest to teren 
mało zróżnicowany, lekko pofałdowany o niewielkich deniwelacjach. W obrębie opisywanej 
działki wysokości n.p.m. wynoszą od ok. 209,00 m n.p.m. w części południowo – 
wschodniej do ok. 201,00 m n.p.m. w części północno – zachodniej. Obszar działki opada 
równomiernie w kierunku północno – zachodnim. W tym też kierunku następuje naturalny 
spływ wód powierzchniowych. Działka w chwili obecnej jest w większości 
zagospodarowana pod uprawy rolne, częściowo nieużytkowana.  
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Rys. 1. Regionalizacja fizjograficzna rejonu województwa lubelskiego wg J. Kondrackiego z 
lokalizacją planowanej Inwestycji. 

 

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

 
4.1.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 
Budowę geologiczną w rejonie projektowanych obiektów opisano na podstawie „Opinii 
geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego do projektu budowlanego hali 
produkcyjno-magazynowej i budynku biurowego” wykonanej przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczne POLGEOL S.A., w grudniu 2013 r. 

Pod względem geologicznym, rozpatrywany teren badań leży w obrębie niecki 
lubelskiej stanowiącej południowo - wschodnią cześć niecki brzeżnej. Niecka wypełniona 
jest gruba serią utworów mezozoicznych (w większości węglanowych) o miąższości 500 - 
600 m. Pokrywa mezozoiczna ukształtowana została tektonicznie w czasie orogenezy 
alpejskiej -głównie w fazie laramijskiej, kiedy to doszło do odnowienia dyslokacji w 
strukturach waryscyjskich pokrywy paleozoicznej oraz do niewielkiego, potomnego 
sfałdowania pokrywy mezozoicznej. 

Osady paleogenu, litologicznie niewiele różnią się od skał kredy górnej i oddzielone 
są od niej jedynie powierzchnią „twardego dna". W zależności od rodzaju skał 
węglanowych powstały różne rodzaje zwietrzeliny. Na marglach i kredzie piszącej 
powstawały zwykle ilaste zwietrzeliny gliniaste, na twardszych opokach i wapieniach - 
rumosz skalny. Zwietrzelina najczęściej osiąga miąższość 4-8 m. 
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Utwory czwartorzędu na rozpatrywanym terenie badań osiągają niewielkie 
miąższości (do 4,0-10,0 m) i wykształcone są w postaci plejstoceńskich osadów 
lessopodobnych oraz holoceńskich osadów rzecznych i zastoiskowych. 

Wierceniami do głębokości 6.0 m p.p.t. przebadano jedynie stropową partię podłoża 
gruntowego. Reprezentują go grunty holoceńskie: humus; (Qh), plejstoceńskie: osady 
piaszczyste (Qp) i lessopodobne (Qpl) oraz zwietrzeliny skal węglanowych (zwCr). 

Osady holocenu: 
- humus (Qh) - nawiercony we wszystkich wykonanych otworach, tworzący 

przypowierzchniową warstwę o miąższości 0,2-0,3 m. 
Utwory plejstocenu: 

- osady lessopodobne (Qpl) - nawiercono we wszystkich otworach, gdzie zalegają 
poniżej humusu, tworząc ciągłą warstwę o miąższości 0,3-1,5 m. Litologicznie 
reprezentowane są przez gliny pylaste oraz lokalnie piaski gliniaste. 

- osady piaszczyste (Qp) - ich występowanie stwierdzono w południowo - wschodniej 
części terenu. Strop tych gruntów zalega poniżej gruntów spoistych, natomiast 
stwierdzona miąższość wynosi 0,4 - 0,8 m. Wykształcone są jako piaski drobne i piaski 
pylaste. 

W skład kredy wchodzą: 
- osady zwietrzelinowe (zwCr) - nawiercono we wszystkich wykonanych otworach a ich 

strop zalega na głębokości 0,5 - 1,8 m p.p.t. Pod względem stratygraficznym, nie ma 
jasności co do wieku tych gruntów. Bez odpowiednich badań niemożliwe jest określenie 
czy są to neogeńskie zwietrzeliny skał paleogeńskich. czy też zwietrzeliny skał kredy 
górnej. Dlatego też na potrzeby Dokumentacji geotechnicznej, ujęto je w jedno 
wydzielenie. Osady zwietrzelinowe wykształcone są w formie: 
 zwietrzeliny gliniastej KWg - jej miąższość oscyluje w granicach 0,9 - 3,5 m i  

jedynie w otworze nr 2 spągu tych gruntów nie osiągnięto. Pod względem 
wykształcenia litologicznego, osady te reprezentowane są głównie przez gliny 
pylaste zawierające okruchy skał węglanowych. 

 zwietrzelina  (KW)  - rumosz  (KR) - zalega poniżej  zwietrzeliny gliniastej. Jej 
miąższość nie jest znana, gdyż spągu tych gruntów nie przewiercono. 
Wykształcona jest w formie rumoszu skał wapiennych i zawiera niewielkie ilości 
spoiwa z gruntów spoistych (około 10-30%). 

Warstwy wodonośnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie. Nie 
obserwowano też sączeń bądź wypływów wody gruntowej do otworów podczas ich 
wykonywania. Obserwowano natomiast zwiększoną wilgotność i uplastycznienie dolnych 
partii glin pylastych oraz stropowych partii wietrzelin gliniastych, w przeważającej części 
otworów.  

4.1.3. Klimat  

Lublin leży w Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziału Gumińskiego) o 
dominancie warunków umiarkowanie kontynentalnych. Wpływy kontynentalne przejawiają 
się w długim i ciepłym lecie oraz długiej i mroźnej zimie, przy krótkim trwaniu pór 
przejściowych; znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadów 
(poniżej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
styczeń 30 mm). We wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza 
są masy polarno – morskie. Powoduje to dużą zmienność pogody z dnia na dzień.   

Warunki klimatyczne zostały przedstawione w oparciu o analizę danych 
pomiarowych ze stacji synoptycznej w Lublinie. Scharakteryzowano podstawowe elementy 
meteorologiczne: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru 
w oparciu o okres 1951 - 1990 r. 

Średnia roczna temperatura wynosi 7,5°C. W przebiegu rocznym najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec (18,5°C) zaś najchłodniejszym luty (-3,5°C). Amplituda temperatury 
powietrza wynosi 22,0°C. 
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Podobny przebieg roczny mają średnie dobowe maksima temperatury powietrza, 
których najwyższe wartości przypadają na miesiące letnie - maksimum w lipcu (24,0°C), a 
minimum w styczniu (-8,0°C). Średnie minimum lipca osiągnęło 13,0°C. Absolutne 
maksima wahały się od 10,3°C do 35,7°C, a absolutne minima od –28,8°C w lutym do 
4,3°C w lipcu. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Lublinie wynosi 572 mm. Średnia 
roczna liczba dni z opadem wynosi 150, w tym 45 -50 dni z opadem śnieżnym. Opady 
śnieżne występują od listopada do kwietnia, najczęściej w styczniu i lutym. W ciągu roku 
notuje się 100 dni z opadem dobowym powyżej 1 mm. Najczęściej dni takie występują w 
lipcu i w sierpniu (po 10), najrzadziej w marcu, kwietniu i wrześniu (po 7). Pokrywa śnieżna 
pojawia się zwykle w listopadzie i znika pod koniec marca. Burze występują od kwietnia do 
września, najczęściej w czerwcu i lipcu (średnio po 6 dni). W ciągu roku notuje się średnio 
20 – 25 burz. Grad występuje rzadko (4 – 5 dni w roku). Mgły pojawiają się najczęściej w 
październiku, listopadzie i grudniu (średnio 35 dni w roku) 

Na kształtowanie się kierunku wiatru ma wpływ dominująca na naszych 
szerokościach geograficznych cyrkulacja zachodnia oraz morfologia terenu. W rejonie 
miasta Lublina dominują wiatry południowo - zachodnie (20,7%) i zachodnie (14,3%). 
Kierunek zachodni nie posiada jednak zdecydowanej przewagi nad pozostałymi, często 
wieją wiatry z południa i wschodu (po 10%). Najmniej obserwowano wiatrów z kierunku 
północnego 6,3%. Dość duży udział procentowy stanowi ciszę 11,6%. W Lublinie dominują 
wiatry o prędkości do 5 m/s (łącznie stanowią one ponad 75% wszystkich wiatrów), 
średnia prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. Najwyższe prędkości wiatru notuje się w okresie 
jesienno - zimowym, zaś najniższe w lecie, co wynika ze zmniejszonego gradientu 
ciśnienia atmosferycznego o tej porze roku. 

 

4.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne 
wód 
4.2.1. Wody powierzchniowe, Scalone części wód 

W najbliższym otoczeniu terenu inwestycji brak jest cieków powierzchniowych. 
Najbliższa rzeka - Bystrzyca przepływa w odległości ok. 3,1 km w kierunku 

północno -  zachodnim od planowanej Inwestycji. W odległości ok. 3,2 km w kierunku 
zachodnim przepływa rzeka Czerniejówka, stanowiąca dopływ Bystrzycy. Naturalny spływ 
wód odbywa się w kierunku północnym i dalej, północno – zachodnim. 
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Rys. 2. Lokalizacja Inwestycji na tle sieci wodnej i zlewni poszczególnych cieków. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 
 

Zgodnie z podziałem dokonanym w rozporządzeniu Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1911), planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej 
kodem europejskim PLRW20001524699 pod nazwą „Bystrzyca od zbiornika 
Zemborzyckiego do ujścia”. Jest to Scalona część wód oznaczona symbolem SW0526. 
Odcinek posiada status: naturalna część wód, typ – średnia rzeka wyżynna wschodnia 
(15). Ocena stanu ekologicznego – zły. Celem środowiskowym dla PLRW2000152469 jest 
dobry stan chemiczny oraz dobry stan ekologiczny. 

Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód oceniono jako 
zagrożone. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i zastosowane w projekcie 
urządzenia ochrony środowiska nie przewiduje się w związku z realizacją Inwestycji 
możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie 
celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 
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Rys. 3. Lokalizacja Inwestycji na tle Scalonej Części Wód SW0526. 

 
Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/ 

 

4.2.2. Wody podziemne 

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

Według regionalizacji hydrogeologicznej zwykłych wód podziemnych rejon Lublina 
zalicza się do regionu IX – lubelsko-podlaskiego, makroregionu centralnego. Wg A. 
Kleczkowskiego omawiany obszar należy do zbiornika wód podziemnych GZWP 406-Niecka 
Lubelska, i znajduje się w obszarze jego najwyższej ochrony (ONO).  
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Rys. 4. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w województwie lubelskim - lokalizacja i jakość wód 
(stan na dzień 31.12.2006 r., wg danych WIOŚ w Lublinie) 

 
Źródło: Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 
2015 

  
Ujęcia wód 
Najbliższa studnia – ujęcia Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie znajduje się w odległości ok. 335 km w kierunku południowym od granic terenu 
Inwestycji. Zwierciadło wody statyczne stabilizowało się w tej studni na głębokości 34,8 m 
p.p.t. Studnia nie posiada wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Odległość Inwestycji od 
ujęcia wyklucza możliwość lokalizacji w obrębie strefy ochrony pośredniej (której 
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teoretyczny zasięg określony na podstawie warunków hydrogeologicznych przedstawiono 
na poniższym rysunku), a tym bardziej bezpośredniej. 
 
Rys 5. Lokalizacja najbliższych ujęć wody wraz ze strefami ochrony oraz lokalizacja działki 128/2, 
w obrębie której projektowana jest Inwestycja.  

 
  

Źródło: ”Projekt stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla miast Lublina i Świdnika” opracowanej 
przez POLGEOL w 1998r. 

 
Obszar JCWPd 
Zgodnie z podziałem dokonanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły (Dz.U. z 2016 r. nr 0 poz. 1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w 
obszarze oznaczonym kodem europejskim PLGW2300089 leżącym w obszarze dorzecza 
Wisły w ekoregionie równin wschodnich o nazwie JCWPd 89. 

Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – zły w subczęści, 
stan jakościowy – dobry. Zbiornik zagrożony jest ze względu na znaczny pobór wody z 
poziomu kredowego dla aglomeracji lubelskiej. Ze względu na skalę poboru wody, 
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zwierciadło wód podziemnych w rejonie Lublina jest obniżone w stosunku do stanu 
naturalnego. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości 
pogorszenia stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych 
dla jednolitych części wód podziemnych.  

 
Rys 6.  Mapa Jednolitej Części Wód Podziemnych 89 

 
Źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,5273,v,artykul_6599.pdf 

 
4.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej - charakterystyka środowiska 
przyrodniczego, różnorodność biologiczna 

Przedmiotowa Inwestycja zrealizowana będzie na terenie już obecnie 
przekształconym w wyniku prowadzonej dotychczasowej działalności rolniczej. Działalność 
rolnicza została porzucona w ostatnich latach, a teren działki 128/2 został przeznaczony 
(zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) na cele przemysłowe. 
Obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (kontynuacja budowy MLP) 
stanowił zaplecze dla realizacji dotychczas wzniesionych obiektów A1 i C1. W obrębie 
parceli zlokalizowane jest część infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby 
funkcjonującego przedsięwzięcia. 

 Na etapie realizacji istniejącego zagospodarowania teren został przekształcony 
siedliskowo i pozbawiony w znacznym stopniu roślinności (o ubogim składzie 
gatunkowym, będącej wynikiem sukcesji wtórnej na byłych terenach upraw rolnych).  

Ze względu na silne przekształcenie antropogeniczne terenu objętego inwestycją 
roślinność otoczenia planowanego przedsięwzięcia zatraciła swój naturalny charakter. 

 
Powierzchnia w granicach zakładu to w znacznej części teren zabudowany lub 

utwardzony (drogi jezdne, place magazynowo – manewrowe). Omawiany teren został w 
okresie wcześniejszym całkowicie przekształcony siedliskowo. Spowodowało to całkowitą 
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zmianę naturalnych siedlisk roślinnych, na rzecz wtórnych układów i zbiorowisk 
pospolitych. 

W efekcie na omawianym terenie w miejscach nie zagospodarowanych wykształciły 
się zbiorowiska roślinności pospolitej, nie mające większej wartości przyrodniczej oraz 
znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej różnorodności przyrodniczej. 

Po zrealizowaniu obiektów zostały wykonane od strony południowej nasadzenia 
kilkuletnich klonów pospolitych odm. kulistej oraz wykonane nawierzchnie trawiaste w 
miejscach nie kolidujących z infrastrukturą techniczną.  

Pozostałe tereny nieutwardzone, w tym również wykonany od strony północnej wał 
ziemny porasta roślinność ruderalna. Jest to ubogie gatunkowo zbiorowisko o fizjonomii 
przypominającej murawy składające się z gatunków odpornych na wydeptywanie (babka 
zwyczajna Plantago major i tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, mlecz zwyczajny 
(Sonchus)). Miejscami rośliny tworzą wyższe zarośla złożone z różnych gatunków traw i 
chwastów m.in.: życica trwała Lolium perenne, wiechlina roczna Poa annua, wrotycz 
pospolity (Tanacetum vulgare), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), wiesiołek dwuletni 
(Oenothera biennis ). Rośliny tych gatunków są bardzo ekspansywne, wysiewają się na 
każdym wolnym skrawku terenu,  a ponadto niektóre mogą wydawać w ciągu roku kilka 
pokoleń roślin potomnych.      

W związku z ogrodzeniem parceli występowanie zwierząt w obrębie terenu 
Inwestycji jest bardzo ograniczone. Zalatują tu jedynie pospolite gatunki ptaków, związane 
z terenami zurbanizowanymi. W celu określenia składu gatunkowego awifauny 
zastosowano metodę obserwacji z jednego punktu. Obecność ptaków odnotowywano na 
podstawie obserwacji bezpośrednich i głosowych.  

Na  inwentaryzowanym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków 
ptaków:  

Lp. Gatunek Status 
ochronny 

Charakter 
występowania ptaków 
na danym obszarze 

1. kruk os zalatujący 

2.  gawron oc zalatujący 

3. szpak os zalatujący 

4. wróbel oc zalatujący 

5. grzywacz nch Zalatujący 

6. sroka oc zalatujący 

7. dymówka os zalatujący 

8. oknówka os zalatujący 

9. śpiewak os zalatujący 

10. kopciuszek os zalatujący 

Oznaczenia:  
os - ochrona ścisła,  
oc – ochrona częściowa 
nch – nie chroniona  
 

W czasie prowadzonej obserwacji nie wykryto gniazd. Wszystkie wyżej wymienione 
gatunki są pospolite i liczne. Tworzą na terenie naszego kraju (również w obrębie miast) 
duże populacje będące, w zauważalny sposób, w ekspansji terytorialnej i siedliskowej. 
Dodać należy, że niemal wszystkie zaobserwowane  w obrębie parceli gatunki ptaków są 
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typowe dla rejonów miasta o niskiej zabudowie oraz zabudowie przemysłowej, które są 
przystosowane do tego typu środowiska życia.  

Uznać należy, że na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest 
jakiekolwiek siedlisk potencjalnie cennych faunistycznie (obszar przemysłowy - strefa 
ekonomiczna), które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i różnorodnej fauny. Na 
omawianym terenie występują jedynie siedliska ubogie i silnie przekształcone 
antropogenicznie. 

Trzon fauny tego typu obszarów tworzą gatunki bardzo plastyczne ekologicznie 
(gatunki o szerokim spektrum tolerancji na warunki środowiska) oraz synantropijne 
(zajmujące nisze ekologiczne stworzone przez człowieka). Funkcjonowanie 
przedsięwzięcia ani planowane zmiany w jego obrębie nie powinny w znaczący sposób 
oddziaływać na występującą tu awifaunę.  

Na obszarze planowanej Inwestycji nie stwierdzono występowania przedstawicieli 
gadów i płazów. Na omawianym obszarze nie występują zbiorniki wodne ani cieki,  w 
związku z tym brak jest tu miejsc  rozrodu płazów.  

 

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

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 627 z późn. zm.). 

Najbliższe obszary Natura 2000 to: 
- obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 060021 – ok. 2,75 km w 

kierunku północno - wschodnim od terenu Inwestycji, 
- obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096 – 

ok. 5,1 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji.  
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości wykluczającej występowanie 

oddziaływania na obszar Natura 2000.  
Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na charakter i znaczną 

odległość nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla 
których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci ekologicznej Natura 2000. 
Planowana inwestycja nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk 
przyrodniczych, nie zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi 
pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których wyznaczono te obszary. Projektowane 
przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowoduje 
zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy 
kluczowymi gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu 
kluczowych czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych. 
Inwestycja nie będzie wywoływała oddziaływań, które mogłyby w sposób skumulowany 
wpływać na sieć obszarów Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
negatywnie na zachowanie spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację najbliższych obszarów 
chronionych w sieci Natura 2000 oraz najbliższych korytarzy ekologicznych. 
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Rys. 7. Najbliższe obszary Natura 2000 oraz korytarze ekologiczne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 
Pozostałe obszary objęte ochroną:  
- Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 5,8 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu Inwestycji, 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 5,9 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 
- Rezerwat leśny Stasin - znajdujący się w odległości 9 km w kierunku zachodnim 

od terenu Inwestycji, 
- Rezerwat Wierzchowiska znajdujący się w odległości 8,4 km w kierunku 

południowo - wschodnim.  
 

5.Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 
(zał. nr 4), w obrębie przedmiotowej działki znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 
78-82/39-3, ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin (GEZ). Na podstawie art. 39 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, póz. 1623 z 
późn. zm.) dla obiektów znajdujących się w GEZ, Miejski Konserwator Zabytków uzgadnia 
pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę. Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.) odkryte w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmioty 
posiadające cechy zabytku podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do 
wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  



  44 

Najbliższy obiekt wpisany do Rejestru zabytków nieruchomych Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie to zespół dworsko-parkowy Felin, w 
skład którego wchodzi dwór oraz park z aleją dojazdową i przyległym terenem otuliny 
zlokalizowane przy ul. Doświadczalnej 50. Obiekt wpisany do Rejestru pod numerem 
A/967 znajduje się w odległości ok. 335 m od granic terenu Inwestycji. 

 

6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami 

Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu Inwestycja planowana jest w obszarze: 
tereny techniczno - produkcyjne z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości.  

W otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę obiektu C i 
budowę obiektu B, w obrębie tej samej działki 128/2, należącej do MLP Lublin Sp. z o.o. 
znajduje się planowany do rozbudowy obiekt A. Wszelkie oddziaływania planowanej 
inwestycji, na powietrze, klimat akustyczny, wody oraz inne elementy środowiska 
przeanalizowano z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych wywoływanych przez 
wszystkie trzy obiekty (zgodnie z projektami rozbudowy) 

W sąsiedztwie MLP od strony wschodniej znajduje się – będący w realizacji – 
zakład produkcyjny POL-SKONE, w którym prowadzona będzie produkcja okien i drzwi. W 
przedstawionych w dalszych rozdziałach modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
powietrza oraz emisji hałasu uwzględniono funkcjonowanie tego obiektu, zgodnie z 
założeniami przedstawionymi w opracowaniu „Karta informacyjna planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią 
socjalno – biurową firmy POL-SKONE – zakład produkcyjny nr 4, na działce 118/7 ul. 
Erazma Plewińskiego, Lublin”.  

Podczas modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza z terenu 
projektowanej Inwestycji wzięto ponadto pod uwagę zaświadczenie WIOŚ w Lublinie o 
średniorocznym stanie zanieczyszczenia atmosfery, uwzględniające funkcjonowanie 
obecnie istniejących przedsięwzięć. W obliczeniach wykazano nie tylko brak przekroczeń 
dopuszczalnych norm, ale również wartości dyspozycyjnych stężeń zanieczyszczeń 
powietrza w rejonie planowanej Inwestycji.   

 

7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o 
środowisku i wiedzę naukową. 

W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu inwestycji 
parcela może pozostać w niezmienionym stanie zainwestowania lub zostać 
zagospodarowana zgodnie z innym projektem. Przy zaniechaniu jakiejkolwiek działalności 
powierzchnia terenu podlegać będzie sukcesji wtórnej. Na terenie pojawiłaby się 
początkowo roślinność niska, a następnie krzewy i drzewa. Zbiorowiska początkowo 
typowo ruderalne ulegałyby stopniowej naturalizacji. Teren mógłby stać się siedliskiem 
zwierząt (w ograniczonym stopniu ze względu na powierzchnię i brak bezpośredniego 
sąsiedztwa terenów naturalnych). 

Realizacja innego projektu wywołałaby skutki adekwatne do rodzaju i skali 
ewentualnej działalności. Każda inwestycji może być realizowana wyłącznie w ramach 
określonych przez prawo miejscowe (jak miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego), jak i krajowe dotyczące ochrony środowiska i inne. 

Ze względu na położenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro – Park Mielec 
Podstrefa Lublin, planowanym i pożądanym ze względów planistycznych sposobem 
zagospodarowania jest realizacja przedsięwzięć produkcyjnych i przemysłowych. 
Planowana Inwestycja wpisuje się w założenia stworzone w ramach Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego i jest projektowana w oparciu o zapisy tego Planu. 
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8. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechu przedsięwzięcia lub 
jego oddziaływania, w tym: 

8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 
alternatywny 
8.1.1. Warianty alternatywne  

W fazie koncepcyjnej rozważano lokalizację na terenie MLP innych form 
działalności (zakładów produkcyjnych) oraz oparcie źródła ciepła o inny rodzaj paliwa, a 
także budowę centralnej kotłowni ogrzewającej wszystkie obiekty. Ponadto rozpatrywano 
ogólnie wariantowość ulokowania w planowanych halach (obiektach B i C) działalności 
produkcyjnej. Wariantem rozpatrywanym był także odmienny układ obiektów. 

 
Wariant polegający na wykorzystaniu innych paliw 
Paliwem przewidzianym do użycia na terenie projektowanego Millenium Logistic 

Park będzie gaz ziemny wykorzystywany w kotłach c.o., c.w.u. oraz w nagrzewnicach 
dachowych. Początkowo rozważano również instalację kotła na paliwo stałe – węgiel 
kamienny. Takie rozwiązanie, pomimo zalet ekonomicznych (niższy koszt instalacji i 
paliwa), posiada również wady. Należy do nich zwiększona emisja do atmosfery, 
zwłaszcza w postaci pyłu oraz konieczność zagospodarowania powstających odpadów w 
postaci popiołu. Poza tym konieczna byłaby organizacja dostaw i magazynu węgla. 

Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu paliwa gazowego jest optymalne dla 
środowiska. 

 
Wariant lokalizacji innych form działalności  
Początkowo zakładano lokalizację na terenie projektowanego MLP podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną. Takie formy działalności byłyby 
pożądane przez właściciela MLP ze względów ekonomicznych. Jednak wstępne 
rozeznanie rynku wskazuje na znacznie większe prawdopodobieństwo lokalizacji funkcji 
magazynowych i logistycznych.  

Planowane we wstępnej fazie formy działalności obejmowałyby lekką produkcję, do 
której mogły należeć: 
- Produkcji z granulatu PET półfabrykatów (tzw. pre - form) do produkcji opakowań 

handlowych produktów płynnych w tym spożywczych. 
- Zgrzewanie laserem służące do precyzyjnego, trwałego połączenia dwóch metalowych 

elementów w postaci wytłoczek w jeden element metalowego podzespołu. 
- Działalność polegającą na obróbce tekstylnych pokryć elementu dachu otwieranego 

oraz ich montażu ze stalową ramką szkieletu dachu samochodów osobowych. 
- Produkcją drobnych elementów technicznych z tworzyw sztucznych w oparciu o metodę 

wtryskową. 
- Działalność polegającą na kompletacji dla przemysłu motoryzacyjnego gotowych 

wyrobów z półfabrykatów wykonanych z tworzyw sztucznych i metalu. 
Powyższe formy działalności nie są obecnie brane pod uwagę. W budynku C 

zlokalizowany zostanie magazyn – centrum logistyczne sieci Stokrotka oraz obiekty 
magazynowe innych najemców. Budynek B mieścić będzie również wyłącznie funkcje 
magazynowe. 

 
Wariant polegający na wykonaniu centralnego ogrzewania 
Rozważany był wariant polegający na ogrzewaniu całości obiektów B i C z kotłowni 

centralnych, z których ciepło rozprowadzane byłoby po całych obiektach. Ostatecznie 
zrezygnowano z takiego rozwiązania. Kotły pozostały wyłącznie w częściach biurowo – 
socjalnych. Hale magazynowe ogrzewane będą za pomocą promienników i nagrzewnic. 
Pozwala to na bardziej elastyczne wykorzystanie ciepła i ogrzewanie wyłącznie tych 
powierzchni, które faktycznie tego wymagają. Dzięki temu spodziewane są oszczędności 
paliwa. Pozwoli to również na rozproszenie źródeł emisji spalin, dzięki czemu maksymalne 
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występujące stężenia będą niższe w stosunku do rozwiązania z jednym emitorem. 
Rozwiązanie wybrane przez Inwestora jest bardziej korzystne dla środowiska.  

 
Odmienne rozwiązanie układu budynków 
Projekt alternatywny zakładał odmienny układ budynków, z tym, że ich 

powierzchnia zmieniłaby się w niewielkim stopniu. Odmienny układ zakładał budowę 
obiektu B wzdłuż północno – zachodniej granicy działki oraz realizację budynku C jako 
obiektu składającego się z dwóch lub trzech modułów (obecnie 4). Powierzchnie jezdne i 
liczba miejsc parkingowych uległyby niewielkim zmianom. Część ruchu pojazdów 
odbywałaby się w nieco bliżej ul. Rataja, niż ma to miejsce dla wariantu preferowanego. 
Wysokości budynków byłyby zachowane. 

 

8.1.2. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę został opisany w rozdziale 3.2. 
Opisano tam warunki realizacji przedsięwzięcia, jego cechy oraz źródła emisji. 
Przewidywane emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, a także ich 
przewidywane oddziaływanie na środowisko opisano w rozdziałach 9.5. i 9.6. 
Przewidywane rozwiązania gospodarki wodno- ściekowej oraz gospodarki odpadami 
opisano w rozdziałach 3.3.3. oraz 3.3.4. 

 
8.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska powinien umożliwiać osiągnięcie 
zamierzonych celów gospodarczych przy równoczesnym braku, lub minimalizacji takich 
ingerencji w środowisko, które mogłyby spowodować pogorszenie jego stanu. Wariant 
preferowany przez Inwestora  jest, przy obecnym poziomie wiedzy i możliwościach 
technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska. Projekt realizowany 
będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów  środowiska jakimi są wody podziemne, 
gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń, przy racjonalnym wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury technicznej.  

Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie wariantu preferowanego przez Inwestora (który został opisany w rozdziale 
3.2.), który chociaż spowoduje wystąpienie oddziaływań na środowisko poprzez 
generowanie emisji do powietrza atmosferycznego, wytwarzania odpadów, ścieków oraz 
emisji hałasu, jednakże emisje te będą mniejsze od generowanych w przypadku wyboru 
wariantów alternatywnych. 

Realizacja inwestycji przewiduje zastosowanie wymaganych prawem wszelkich 
dostępnych i nowoczesnych technologii chroniących środowisko, przede wszystkim 
poprzez ograniczanie emisji. Zmiana technologii lub urządzeń na posiadające wyższe 
parametry ze względu na ochronę środowiska lub zastosowanie dodatkowych urządzeń 
lub instalacji ochronnych spowoduje poniesienie kosztów niewspółmiernych do 
uzyskanych efektów ekologicznych.  
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9.Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, 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, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko 

 
9.1. Krajobraz i powierzchnia ziemi 

Oddziaływanie na krajobraz i powierzchnię ziemi wariantów alternatywnych w 
stosunku do wybranego do realizacji (w postaci wykorzystania innego źródła ciepła, 
budowie centralnej kotłowni oraz przy lokalizacji innych form działalności, a także 
odmiennego rozlokowania obiektów) będzie podobne w warunkach normalnego 
funkcjonowania. 

Realizacja centralnego ogrzewania, wykorzystywanie paliwa stałego oraz 
lokalizacja w obiektach innych forma działalności nie spowoduje odmiennych oddziaływań 
na krajobraz i powierzchnię ziemi. 

Inna lokalizacja w obrębie tej samej działki planowanych obiektów B i C (gdzie 
obiekt C byłby krótszy i składał się z 2 segmentów, a obiekt B byłby znacznie większy i 
zajmował zachodnią część działki) spowodowałaby prowadzenie prac ziemnych w innych 
miejscach. Porównywalna powierzchnia obiektów w układzie alternatywnym nie 
powodowałaby zwiększenia objętości wykopów i przemieszczanych mas ziemnych. W 
związku z tym oddziaływania na powierzchnię ziemi miałyby tę samą skalę, jednak inną 
lokalizację w obrębie tej samej działki.  

 
9.2. Klimat 

Oddziaływania na klimat mogą się ujawnić poprzez emisję gazów, które poprzez 
oddziaływanie fizykochemiczne mogą oddziaływać na zwiększenie efektu cieplarnianego.  

Produkcja ciepła w oparciu o paliwo stałe spowodowałaby zwiększenie emisji CO2, 
jak również nieznaczne pogorszenie mikroklimatu na skutek emisji pyłów. Emisje spalin w 
przypadku realizacji kotłowni centralnej odbywałyby się w jednym miejscu (komin kotłowni 
alternatywnej), zamiast emisji rozproszonej z wielu źródeł. Realizacja kotłowni centralnej 
mogłaby również powodować zwiększenie emisji ze względu na większą bezwładność 
większego układu. Nagrzewnice rozmieszczone punktowo będą uruchamiane w 
przypadku zapotrzebowanie na ciepło w danym miejscu, co jest systemem bardziej 
elastycznym, zapewniającym ogrzewanie wyłącznie w miejscach, gdzie jest to konieczne. 

Oddziaływania na klimat wariantu polegającego na lokalizacji funkcji produkcyjnych 
mógłby powodować większe oddziaływanie, w zależności od rodzaju działalności. 
Zwiększenie oddziaływań byłoby związane z ewentualną emisją gazów cieplarnianych i 
ewentualną emisją ciepła. Pośrednie oddziaływanie na klimat mogłyby mieć również 
wytwarzanie niektórych odpadów lub znaczne zużycie wody. Działalność logistyczno – 
magazynowa należy do najmniej obciążających klimat. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz wrażliwość na zmiany 
klimatu opisano szerzej w rozdziale 3.7.2. 

 
9.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne wariantów alternatywnych w 
postaci wykorzystania innego źródła ciepła oraz budowa kotłowni centralnej będzie 
podobne w warunkach normalnego funkcjonowania, jak też w przypadku wystąpienia 
sytuacji awaryjnej. 

Przy zakładanej pierwotnie lokalizacji funkcji produkcyjnych (zwłaszcza produkcji 
elementów z tworzyw sztucznych) zwiększeniu mogłoby ulec zapotrzebowanie na wodę 
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do celów chłodniczych, a tym samym produkcja ścieków. Oddziaływania na środowisko z 
tym związane byłyby jednak wyłącznie pośrednie (poprzez zrzut ścieków oczyszczonych z 
oczyszczalni miejskiej). Na terenie MLP planowana jest budowa kanalizacji ściekowej z 
odprowadzaniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto potencjalne 
zakłady produkujące ścieki musiałyby zostać wyposażone – zgodnie z założeniami 
Inwestora – we własne podczyszczanie ścieków umożliwiające ich oczyszczenie do 
poziomów wskazanych przez odbiorcę – MPWiK Lublin Sp. z o.o. W związku z tym 
przewidywane oddziaływanie na wody wariantów alternatywnych lokalizacji funkcji 
produkcyjnych byłoby w niewielkim stopniu większe od wariantu przewidzianego do 
realizacji. W zależności od rodzaju działalności alternatywnej, sytuacja awaryjna 
umożliwiająca przedostanie się ścieków do środowiska gruntowego mogłaby doprowadzić 
(w przypadku długotrwałego wycieku) do zanieczyszczenia wód gruntowych. 

Wariant polegający na odmiennym rozlokowaniu budynków nie spowodowałby 
odmiennego oddziaływania na środowisko wodne – wody powierzchniowe i podziemne. 

Oddziaływania na wód podziemne mogłyby być wywołane sytuacją awaryjną w 
postaci rozszczelnienia się kanałów ściekowych. 

 

9.4. Świat roślinny i zwierzęcy 

Oddziaływania na rośliny i zwierzęta wszystkich wariantów alternatywnych będzie 
praktycznie takie samo, jak wariantu wybranego przez Inwestora do realizacji. Jest to 
spowodowane częściowo lokalizacją inwestycji w obrębie miasta, w sąsiedztwie terenów 
zurbanizowanych, na powierzchni bardzo ubogiej pod względem liczby i różnorodności 
gatunków zwierząt i roślin. 

 

9.5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza   

Emisja zanieczyszczeń powietrza dla wariantu polegającego na odmiennym 
rozlokowaniu obiektów byłaby identyczna pod względem jakościowym i ilościowym 
(obiekty miałyby bardzo zbliżoną kubaturę),  jednak Inny w obrębie działki byłby rozkład 
źródeł. Nie miałoby to jednak znaczenia dla sumy oddziaływań na powietrze.  

Realizacja kotłowni na paliwo stałe spowodowałaby zwiększenie emisji, zwłaszcza 
CO2 oraz pyłów. Nie wykonywano symulacji dla takiego rozwiązania. Budowa centralnej 
kotłowni spowodowałaby, że wyrzut spalin do powietrza odbywałby się za pomocą 
jednego emitora. 

Przy lokalizacji działalności produkcyjnej mogłyby się pojawić nowe źródła emisji 
zanieczyszczeń. Jednak w zależności od profilu produkcji rodzaj zanieczyszczeń mógłby 
być różny. Niemniej jednak każda inna działalność nie mogłaby powodować emisji 
skutkującej  przekroczeniem poziomu 90 % normy określonej w adekwatnych przepisach 
wykonawczych. 

 
9.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Realizacja obiektów w innym układzie oraz wybór kotłowni centralnej na paliwo 
stałe nie spowodowałyby zasadniczo odmiennych oddziaływań na klimat akustyczny w 
stosunku do wariantu wybranego przez Inwestora. 

Przy lokalizacji działalności produkcyjnej mogłyby się pojawić nowe źródła emisji 
hałasu. Niemniej jednak każda inna działalność nie mogłaby powodować emisji hałasu 
skutkującej  przekroczeniem poziomu 90 % normy określonej w adekwatnych przepisach 
wykonawczych. 

 

9.6.1. Oddziaływanie skumulowane 

W związku z tym, że najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 
45 metrów (i więcej) od granicy terenu planowanej inwestycji oraz biorąc pod uwagę 
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lokalizację w otoczeniu istniejących i planowanych zakładów przeanalizowano 
oddziaływania skumulowane przy następujących założeniach:  

Od strony południowo - wschodniej planowany znajduje się budynek produkcyjno – 
magazynowy z częścią socjalno – biurową firmy POL-SKONE. Z „Karty informacyjnej 
planowanego przedsięwzięcia…” oprac. 2015 r. wynika, że Zakład funkcjonować będzie 
tylko w porze dnia.  

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w południowo – wschodniej części 
działki funkcjonuje fabryka silników ABM (Hala A1) oraz hale magazynowo logistyczne 
„Stokrotki” (Hala C1).   

Obiekty MLP funkcjonować będą całodobowo, obliczenia skumulowane z zakładem 
Polskone przeprowadzono dla pory dnia i pory nocy.   

Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 3 rodzaje źródeł hałasu mających wpływ 
na wielkość emisji hałasu do środowiska. Pierwsza grupa to źródła ruchome (pojazdy 
samochodowe poruszające się po terenie inwestycji), druga grupa są to źródła stacjonarne 
(na dachu obiektów kubaturowych), trzecia grupa to obiekty produkcyjnej (źródło 
budynek).  

Etap likwidacji 
Etap likwidacji będzie zbliżony zakresem do prac budowlanych związanych z 

etapem budowy obiektu. Prowadzenie prac demontażowych będzie wiązało się z 
koniecznością pracy maszyny i urządzeń technologicznych tj. koparko-spycharka, dźwig 
samochodowy, samochody samowyładowcze, ręczne narządzenia elektryczne.   

Całość robót związanych z rozbiórką i demontażem obiektów wraz z infrastrukturą 
inwestycji zamknie się w granicach terenu Inwestora. Zaplecze techniczne maszyn, 
narzędzi i urządzeń w trakcie etapu likwidacji realizacji inwestycji będzie zlokalizowana na 
terenie własnym Inwestora. 

 Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas 
prowadzenia robót demontażowych), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się 
wokół raczej skupionego frontu robót. Wykonawca prac powinien zadbać, by maszyny 
budowlane były technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) 
oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Zakres przewidywanych prac jak i technologia stosowana przy rozbiórce obiektów 
budowlanych są typowe i nie wnoszą zagrożeń do środowiska przyrodniczego i 
środowiska przebywania ludzi. 

Biorąc pod uwagę znaczną odległość najbliższych budynków mieszkalnych ok. 105 
m i więcej od granicy terenu inwestycji, przewiduje się, że etap likwidacji inwestycji nie 
będzie miał wpływu na stan klimatu akustycznego na tych terenach.  

 

9.7. Warunki życia i zdrowia ludzi 
Wybór wariantu alternatywnego polegającego na odmiennym układzie budynków 

nie miałby bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi i warunki ich życia. Odmienny układ 
budynków mógłby spowodować zbliżenie źródeł oddziaływań do zabudowy mieszkalnej 
przy ul. Rataja. Niemniej jednak oddziaływania na granicy inwestycji nie mogłyby 
przekroczyć 90 % normy określonej w przepisach. 

Budowa centralnej kotłowni mogła by w minimalny sposób wpłynąć na warunki 
życia poprzez nieznaczne zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Nie przewiduje 
się jednak możliwości zauważalnego pogorszenia warunków życia w stosunku do 
mających miejsce przy realizacji wariantu preferowanego.  

Wykorzystanie paliw stałych mogłoby powodować pogorszenie stanu powietrza w 
najbliższym sąsiedztwie MLP. Niemniej jednak wszelkie oddziaływania musiałyby zostać 
ograniczone w celu spełnienia wymaganego poziomu 90% normy określonej w 
przepisach. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych mogłaby, w zależności od profilu działalności, 
spowodować pogorszenie jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Przestrzeganie 
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norm zanieczyszczeń określonych w przepisach zminimalizowałoby oddziaływania na 
poziomu praktycznie niezauważalnego.  

   
9.8. Wystąpienie poważnej awarii, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej 
oraz możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej 

Możliwość wystąpienia awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej oraz katastrofy 
naturalnej zostały opisane w rozdziale 3.7.  

Możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnej dla każdego z rozpatrywanych wariantów 
(oprócz lokalizacji działalności produkcyjnej) jest zbliżone. Lokalizacja działalności 
produkcyjnej, z zależności od profilu związane byłoby z magazynowaniem materiałów i 
substancji, które potencjalnie mogłyby spowodować konieczność zaliczenia zakładu do 
zakładów narażonych na ryzyko awarii przemysłowej. Wystąpienie awarii przemysłowej, w 
zależności od jej rodzaju i udziału określonych substancji mogłoby wywołać inne 
negatywne skutki dla środowiska, w tym dla powietrza, ziemi i wód. 

 

9.9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie Ustawą z dnia 3 
października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst 
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353 z późn. zm.) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej 
odległość od granicy państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

 

10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 

Odmienny układ budynków 
Rozmieszczenie planowanych obiektów w inny sposób wiązałoby się ze zmianą 

rozmieszczenia części punktów emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, bez zmiany ich 
wielkości. Przy takiej samej działalności, produkcja ścieków oraz odpadów oraz ich wpływ 
na środowisko byłyby takie same. 

Ogrzewanie z wykorzystaniem paliwa stałego i budowa kotłowni centralnej 
Wariantem wybranym przez Inwestora jest ogrzewanie budynków za pomocą 

urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwo gazowe. W porównaniu do takiego 
rozwiązania ogrzewanie przy wykorzystaniu paliwa stałego posiada dwie zasadnicze 
wady. Pierwsza z nich to zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza. Produkcja 
takiej samej porcji energii z węgla w porównaniu do gazu powoduje większą emisją pyłu 
oraz dwutlenku węgla. W związku z tym wybór paliwa w postaci gazu jest rozwiązaniem 
lepszym dla środowiska w porównaniu do wariantu alternatywnego. Ponadto spalanie 
paliwa stałego wiąże się z powstawaniem odpadów (popiołów) i koniecznością 
magazynowania opału. 

Lokalizacja działalności produkcyjnej 
Lokalizacja w projektowanych obiektach funkcji produkcyjnych wiązałaby się – w 

porównaniu do lokalizacji funkcji magazynowo – logistycznych z możliwością wystąpienia 
nowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Ponadto działalność produkcyjna 
mogłaby być źródłem zwiększonej produkcji odpadów i ścieków. Ze względu na szeroką 
gamę możliwości nie analizowano żadnej określonej branży.  

Niemniej jednak niezależnie od rodzaju prowadzonej w obiektach działalności, 
wszelkie oddziaływania na powietrze i na klimat akustyczny musiałyby zostać graniczone 
do 90% normy określonej w stosownych przepisach. 
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11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 

 
11.1. Oddziaływanie na ludzi  

Etap budowy 
Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystąpią krótkotrwałe pośrednie 

oddziaływania związane z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza oraz tymczasowymi 
zmianami krajobrazu, związanymi z organizacją placu budowy. Oddziaływania będą 
czasowe i związane z obecnością i pracą sprzętu budowlanego na parceli. W wyniku 
prowadzenia prac związanych z przygotowaniem terenu a następnie budową obiektów 
wraz z infrastrukturą, może wystąpić chwilowe pogorszenie warunków akustycznych oraz 
niewielka emisja zanieczyszczeń powietrza związana z pracą sprzętu transportowego i 
budowlanego. Oddziaływania te zanikną po zakończeniu prac budowlanych. W wyniku 
realizacji inwestycji powstanie nowe zagospodarowanie działki, co wpłynie na odbiór 
warunków krajobrazowych.  

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 45 m od granicy terenu 
planowanego pod Inwestycję.  

Celem zachowania bezpieczeństwa a tym samym ochrony zdrowia ludzi, na terenie 
budowy może być używany wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, stale prowadzony 
nadzór budowlany oraz bezwzględnie przestrzegane przepisy bhp. Inwestycja będzie 
realizowana na parceli Inwestora, nie wymaga zajęcia terenów prywatnych i nie koliduje z 
interesami osób trzecich.  

Etap eksploatacji  
Przeprowadzone obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

powietrza oraz hałasu - dwóch rodzajów oddziaływań mogących mieć największy pośredni 
wpływ na ludzi wykazały, że niekorzystne oddziaływania związane z eksploatacją 
Inwestycji nie będą w sposób ponadnormatywny oddziaływały poza granicami parceli 
Inwestora. Oddziaływania mogą dotyczyć przede wszystkim osób przebywających na 
terenie obiektu, pracujących przy obsłudze urządzeń.  

Na terenie planowanego parku logistycznego największe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi związane jest z wystąpieniem sytuacji awaryjnych w postaci pożaru 
lub wypadkiem z udziałem pojazdów poruszających się po terenie obiektu.  

Pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni w zakresie postępowania na 
stanowiskach pracy oraz zachowania się w wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.  

Pracownicy wyposażeni są w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.  
Zagrożenie pożarowe 
Na terenie planowanego MLP w obiektach magazynowo – logistycznych możliwa 

będzie obecność towarów łatwopalnych (np. wyroby z tworzyw sztucznych, tekstylia), w 
związku z czym w przypadku wystąpienia pożaru możliwe będzie rozprzestrzenianie się 
ognia. Konstrukcja budynku (wypełnienie ścian materiałami niepalnymi), rozplanowanie 
hydrantów zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi oraz zapewnienie odpowiedniej ilości 
wody poprzez budowę dwóch zbiorników przeciwpożarowych stanowią integralne 
elementy projektu. Ponadto na terenie obiektów znajdować się będzie odpowiednia liczba 
gaśnic, a pracownicy każdej z sekcji zostaną przeszkoleni na w zakresie postępowania w 
wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

Eksploatacja inwestycji będzie prowadzona zgodnie z przepisami, przez osoby 
uprawnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie postępowania w warunkach awarii i w 
warunkach normalnych nie będzie stanowiła zagrożenia dla osób trzecich oraz osób 
przebywających na terenie obiektu.  

Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektu nie przewiduje się oddziaływania na ludzi. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, a tym samym zdrowia pracowników na terenie 
likwidowanego obiektu, prace demontażowe muszą być prowadzone z zachowaniem 
przepisów branżowych i przepisów bhp. 
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11.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody ożywionej miała na 
celu: 

 rozpoznanie występujących zespołów roślinnych na terenie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie występujących tu gatunków zwierząt, 
 rozpoznanie powiązań przyrodniczych w rejonie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie stanowisk gatunków objętych ochroną, 
 rozpoznanie obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody. 
Analizy zostały wykonane w oparciu o wizję terenową, materiały literaturowe  i 

opracowania dotyczące zasobów przyrodniczych.  
Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody ożywionej 

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

Realizacja Inwestycji 
Planowana Inwestycja polegająca na realizacji nowego zagospodarowania terenu 

będzie się wiązać z zajęciem i przekształceniem powierzchni terenu. Obszar ten był zajęty 
pod uprawy i jest porośnięty roślinnością ruderalną. Istniejące pokrycie terenu zostanie 
usunięte. Występujące rośliny nie tworzą cennych zbiorowisk przyrodniczych i stanowią 
gatunki pospolite i synantropijne, w związku z czym ich zniszczenie nie będzie stanowić 
straty dla zasobów środowiska. Obszar byłych upraw nie stanowi cennego siedliska dla 
zwierząt. Pojawiają się tu wyłącznie gatunki pospolite, licznie występujące na obszarze 
większości kraju. Niemniej jednak nowe zagospodarowanie terenu wyeliminuje możliwość 
pojawiania się tu zwierząt. 

Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji oddziaływania mogą się wiązać z emisją zanieczyszczeń 

powietrza i hałasu. Jak wykazały szczegółowe analizy – oddziaływania te nie będą 
osiągały wartości ponadnormatywnych, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia 
oddziaływań na faunę i florę obecną w otoczeniu inwestycji. 

Etap likwidacji 
W związku z obecnością i pracą maszyn budowlanych na etapie likwidacji wystąpi 

ograniczona emisja hałasu i zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalin. Krótka 
skala czasowa oraz ograniczony zakres inwestycji, a zwłaszcza brak cennych siedlisk 
przyrodniczych w sąsiedztwie zakładu praktycznie eliminują wpływ takich działań na 
rośliny i zwierzęta. W zależności od kierunku zagospodarowania tego terenu w przypadku 
likwidacji planowanych obiektów, obszar ten może stać się siedliskiem roślin i zwierząt. 

Oddziaływanie na obszar Natura 2000 
Przewiduje się, że planowana Inwestycja ze względu na swój charakter i 

odpowiednią odległość nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie wpłynie negatywnie na 
gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci Natura 2000. Planowana 
inwestycja nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie 
zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi pomiędzy 
kluczowymi gatunkami, dla których wyznaczono te obszary. Projektowane przedsięwzięcie 
nie zmniejszy różnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowoduje zaburzeń, które 
wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi 
gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczowych 
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czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych. Inwestycja nie 
będzie wywoływała oddziaływań, które mogłyby w sposób skumulowany wpływać na sieć 
obszarów Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na 
zachowanie spójności i integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 

 
11.3. Oddziaływanie na wody  

Etap realizacji 
Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w znacznej odległości od cieków i 

zbiorników wodnych, w związku z czym nie wystąpi oddziaływanie na wody 
powierzchniowe na etapie realizacji inwestycji. Oddziaływanie na wody podziemne 
również nie wystąpi w normalnych warunkach. W przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnej oddziaływanie mogłoby wystąpić w przypadku celowego zaniechania działań 
naprawczych. W przypadku rozszczelnienia się zbiornika paliwa którejkolwiek z maszyn i 
wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt zostanie natychmiast zebrany 
i jako odpad przekazany do unieszkodliwienia.  

Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia bezpośredniego 

oddziaływania na wody powierzchniowe. Najbliższy ciek, rzeka Bystrzyca (w kierunku 
której odbywa się naturalny spływ powierzchniowy) – przepływa w odległości 3,7 km w 
kierunku zachodnim od terenu Inwestycji.  

Teren zakładu będzie posiadał powierzchni utwardzone. Powierzchnie dróg, 
parkingów oraz placów manewrowych będą uszczelnione, a wody opadowe będą 
odprowadzane za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu 
w osadnikach zawiesiny oraz w separatorach substancji ropopochodnych kierowane będą 
do zbiorników retencyjnych , skąd w ustalonym tempie będą odprowadzane do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej. Za pośrednictwem tej sieci wody trafiać będą do rzeki 
Bystrzycy. Dzięki podczyszczeniu nie będą one wpływać na chemizm wód rzeki Bystrzycy. 
Dopływ wód należy uznać za oddziaływanie pozytywne, co będzie równolegle wpływać 
ujemnie na bilans wód podziemnych w rejonie planowanej Inwestycji (co jest 
niekorzystne). Wody opadowe dotychczas infiltrujące w głąb gruntu będą ujmowane za 
pomocą wewnętrznej kanalizacji deszczowej i odprowadzane z tego obszaru. 
Odprowadzanie wód opadowych do gruntu (przy zapewnieniu braku negatywnych 
oddziaływań na wody podziemne) jest korzystne z punktu widzenia zachowania 
prawidłowego bilansu wód. Odprowadzanie wód opadowych do ziemi zapewni zasilanie 
GZWP 406, co jest istotne szczególnie w obliczu znacznego poboru wody użytkowej z 
tego zbiornika (co jest przyczyną obniżenia się zwierciadła wód poziemnych w rejonie 
Lublina). 

Dobór osadników i separatorów o odpowiednim przepływie, uwzględniający również 
spodziewany poziom ruchu pojazdów (a tym samym ilość powstających zanieczyszczeń) 
zapewni brak możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych.  

Zgodnie z Art. 38d., Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity 
Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145), celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
powierzchniowych jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Planowana Inwestycja 
Millenium Logistic Park nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia ww. celów 
środowiskowych. Ścieki sanitarne i porządkowe powstające w zakładzie będą ujmowane 
przez system wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami MPWiK. Ścieki deszczowe będą 
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami MPWiK. 

Zgodnie z Art. 38d ww. Ustawy celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, 
poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby 
osiągnąć dobry stan tych wód. Na terenie MLP nie przewiduje się wytwarzania ścieków 
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zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz substancje 
priorytetowe. Redukcja stężeń substancji zanieczyszczeń w ściekach następować będzie 
na terenie oczyszczalni ścieków MPWiK Lublin Sp. z o.o. 

Zgodnie z Art. 38e., ww. Ustawy, celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
podziemnych (tu JCWPd nr 89) jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich 
zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i 
podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a 
zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Planowany Millenium Logistic Park 
w okresie rozbudowy oraz funkcjonowania nie będzie powodować wprowadzania 
zanieczyszczeń do wód podziemnych. Pobór wody przez Zakład będzie racjonalny, 
wynikający z potrzeb technicznych i socjalno – bytowych pracowników. Powstające ścieki 
odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ścieki sanitarne trafiać 
będą do oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu będą odprowadzane do rzeki Bystrzycy.  

W związku z powyższym nie przewiduje się oddziaływania planowanego obiektu na 
wody powierzchniowe i podziemne, które mogłoby skutkować pogorszeniem stanu 
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych lub pogorszeniem stanu 
jednolitych części wód podziemnych. 

 
11.4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Faza realizacji 
Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów 

i pyłów. Na terenie inwestycji  będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn 
budowlanych i pojazdów ciężarowych. 

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych 
Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.  

Wielość emisji ze spalania oleju napędowego w silniku pracującej maszyny roboczej 
jest następująca: 

 
Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych 

według EMEP/CORINAIR: 

Substancja 
Wskaźnik emisji w g/kgON – maszyny 

budowlane 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 

Dwutlenek azotu 6,8 

Pył PM (w całości przyjęto jako PM10) 2,3 

Tlenek węgla 15,8 

NMVOC 7,08 

Benzen (przyjęto jako 0,07% NMVOC wg 
EMEP/CORINAIR) 

0,005 

 
Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg 

„EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 
16/2007”. 

Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other 
Mobile Sources & Machinery”, tabela 8-1: „Bulk emission factors for Other Mobile 
Sources and Machinery”, part 1: Diesel engines”. 

Wskaźniki emisji tlenków azotu podawane są łącznie dla NO i NO2. Emisję NO2 
przyjęto zgodnie z tabelą 9-2: „Mass fraction of NO2 i NOX emissions”. Udział NO2 w 
ogólnej masie tlenków azotu dla pojazdów ciężkich z silnikiem Diesla wynosi 14% 
(EURO IV).  
Zużycia paliwa przy średnim obciążeniu przyjęto na poziomie 20 l/h = 16,8 kg/h. 

 
Wielkość emisji zestawiono w poniższej tabeli: 
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Substancja 
Emisja w kg/h – dla 1 

maszyny 

Emisja w kg/h – dla 
przykładu jednoczesnej 

pracy 2 maszyn 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 x 16,8 x 10-3 = 0,820 1,64 

Dwutlenek azotu 6,8 x 16,8 x 10-3 =0,114 0,228 

Pył PM (w całości przyjęto jako 
PM10) 

2,3 x 16,8 x 10-3 =0,039 0,078 

Tlenek węgla 15,8 x 16,8 x 10-3 =0,265 0,53 

NMVOC 7,08 x 16,8 x 10-3 =0,119 0,238 

Benzen (przyjęto jako 0,07% 
NMVOC wg EMEP/CORINAIR) 

0,005 x 16,8 x 10-3 =0,000084 0,000168 

 
 Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na 

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

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

 
Faza eksploatacji 

11.4.1. Stan zanieczyszczenia powietrza 

W zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu 
kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są 
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości 
odniesienia dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie inwestycji wynoszą: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 Substancja         | Numer  CAS | D1[ug/m3] | Da[ug/m3] |R[ug/m3] |  Dp**    Rp** 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
      pył zaw.PM2,5 |            |     -     |   25,0000*| 21,0000 |   -       - 
    7 2-amin. etan. | 141-43-5   |   30,0000 |    1,6000 |  0,1600 |   -       - 
   16 benzen        | 71-43-2    |   30,0000 |    5,0000*|  1,8000 |   -       - 
   27 butan-1-ol    | 71-36-3    |  300,0000 |   26,0000 |  2,6000 |   -       - 
   70 ditl. azotu   | 10102-44-0 |  200,0000*|   40,0000*| 19,6000 |   -       - 
   72 ditl. siarki  | 7446-09-5  |  350,0000*|   20,0000*|  2,0000 |   -       - 
   78 etylobenzen   | 100-41-4   |  500,0000 |   38,0000 |  3,8000 |   -       - 
   80 fenol         | 108-95-2   |   20,0000 |    2,5000 |  0,2500 |   -       - 
   97 kumen         | 98-82-8    |   50,0000 |    4,4000 |  0,4400 |   -       - 
  101 ksylen        | 1330-20-7  |  100,0000 |   10,0000 |  1,0000 |   -       - 
  102 kwas akrylowy | 79-10-7    |   10,0000 |    0,9000 |  0,0900 |   -       - 
  106 kwas siarkowy | 7664-93-9  |  200,0000 |   16,0000 |  1,6000 |   -       - 
  116 alk.izobutyl. | 78-83-1    |  300,0000 |   26,0000 |  2,6000 |   -       - 
  117 mezytylen     | 108-67-8   |  100,0000 |   13,0000 |  1,3000 |   -       - 
  127 octan butylu  | 123-86-4   |  100,0000 |    8,7000 |  0,8700 |   -       - 
  137 pył zaw. PM10 |            |  280,0000 |   40,0000*| 27,6000 | 200,00  20,000 
  150 tlenek węgla  | 630-08-0   |30000,0000 |     -     |    -    |   -       - 
  153 tolildwizocyj | 26471-62-5 |   10,0000 |    1,3000 |  0,1300 |   -       - 
  164 w.alif.do C12 |            | 3000,0000 | 1000,0000 |100,0000 |   -       - 
  165 węglow.aroma  |            | 1000,0000 |   43,0000 |  4,3000 |   -       - 
 
 * - poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
     24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
     (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 
 
 ** - [g/m2*rok] z uwzględnieniem wszystkich frakcji 
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Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie planowanej 
inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) tło uwzględniono na podstawie pisma WIOŚ z dnia 23.02.2017, znak: 
WMŚ.7016.1.27.2017, w którym podano, że wartości średnioroczne stężeń 
zanieczyszczeń dla rejonu ulicy Erazma Plewińskiego wynoszą: 

 benzen – 1,8 g/m3, 
 dwutlenek azotu – 19,6 g/m3, 
 pył zawieszony PM10 – 27,6 g/m3, 
 pył zawieszony PM2,5 – 21,0 g/m3. 

Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza stanowi załącznik nr 5. 
Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku.  
 

11.4.2. Współczynnik szorstkości 
W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo. 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgi 50 hmax 
według wzoru: 

zo = 
oc

c
c zF

F
1

 
Na podstawie analizy omawianego obiektu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax 

przyjęto wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo =0,36. 

Teren Udział % 
Wartość współczynnika 

szorstkości 

Miasto od 100 do 500 tys. 
mieszkańców – zabudowa 

niska 
70 0,5 

Pola uprawne  30 0,035 
 

11.4.3. Warunki meteorologiczne 
W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w 

Lublinie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5˚C. W ciągu roku 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,5˚C) a najchłodniejszym luty (-3,5˚C). Amplituda 
temperatury powietrza wynosi 22,0˚C.  

Na omawianym terenie dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Dość 
często występują też wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z 
północy. Dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (ponad 75% wszystkich wiatrów). Róże 
roczną dla Lublina przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys 8. Roczna róża wiatrów dla Lublina 
 

11.4.4. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza 

W analizie wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego uwzględniono 
następujące źródła emisji związane z funkcjonowaniem obiektów magazynowo-
logistycznych B, C2, C3, C4 i C1 (istniejący) przy ul. E. Plewińskiego w Lublinie: 

 spalanie gazu w celach grzewczych,  
 ładowanie akumulatorów, 
 poruszanie się i parkowanie pojazdów samochodowych osobowych i 

ciężarowych na terenie obiektów. 
Ponadto w analizie uwzględniono źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego związane z funkcjonowaniem obiektów produkcyjnych A1 (istniejący) i 
A2 znajdujących się na tym samym terenie. Są to następujące źródła emisji: 

 proces impregnacji, 
 proces mieszania farb, lakierowania oraz suszenia po lakierowaniu, 
 produkcja ogólna, 
 spawanie, 
 spalanie gazu w celach grzewczych,  
 poruszanie się i parkowanie pojazdów samochodowych osobowych i 

ciężarowych. 

Obliczenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego 

Proces spalania gazu w celach grzewczych (obiekty B i C) 
Obiekt B – 2 kotły gazowe o mocy 23kW oraz 6 promienników gazowych o mocy 

60kW każdy. 
Obiekt C2, C3, C4 – 3 kotły gazowe o mocy 23kW, 10 promienników gazowych o 

mocy 60kW oraz 6 nagrzewnic gazowych o mocy 65kW każda.  
Obiekt C1 (istniejący) – kocioł gazowy o mocy 24kW w części biurowej oraz 4 

nagrzewnice gazowe o mocy po 100kW każdy.  
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Gaz ziemny charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 wartość opałowa Wd – 34 000 kJ/m3 
 zawartość siarki – do 48 mg/m3 
 gęstość gazu - 0,745 kg/Nm3. 

Wskaźniki unosu wynoszą odpowiednio: 
pył –15 kg/106m3, 
dwutlenek siarki – 2 x s,  
gdzie: 
s =48 mg/m3 – zawartość siarki w gazie ziemnym, 
dwutlenek azotu – 1280 kg/106m3, 
tlenek węgla – 360 kg/106m3. 

Proces Emitor 

        Emisja maksymalna godzinowa sumaryczna  
                                     [kg/h] 

       pył                                 
zawieszony 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu 

tlenek węgla 

Kocioł o 
mocy 23kW 

(3,0m3/h) 

E14, E15, E16, 
E17, E18 

0,000045 0,00029 0,00384 0,00108 

Kotły o 
mocy 24kW 

(3,2m3/h) 
E19 0,000048 0,00031 0,00410 0,00115 

Promiennik 
gazowy o 

mocy 60kW 
(7,9 m3/h) 

E20, E21, E22, 
E23, E24, E25, 
E26, E27, E28, 
E29, E30, E31, 
E32, E33, E34, 

E35 

0,000119 0,00076 0,0101 0,00284 

Nagrzewnic
e gazowe o 
mocy 65kW 
(8,6 m3/h) 

E36, E37, E38, 
E39, E40, E41 

0,000129 0,000826 0,0110 0,00310 

Nagrzewnic
e gazowe 

100kW 
(13,2m3/h) 

E42, E43, E44, 
E45 

0,000198 0,00127 0,0169 0,00475 

 
 
Teoretyczna objętość spalin powstałych przy spaleniu 1 kg gazu ziemnego wynosi: 
Vsp = 0,446 + 1,09 x Wrz/1000 + ( - 1) x (1,09xWrz/1000 – 0,28) Nm3/Nm3 
gdzie: 
Wrz – wartość opałowa gazu ziemnego 
- współczynnik  nadmiaru powietrza dla gazu ziemnego 
Vsp = 10,8 Nm3/m3 gazu ziemnego 
Ilość spalin: 
Vsp = Vsp x B = 32,4 m3/h (E14…E18) 
Vsp = Vsp x B = 34,56 m3/h (E19) 
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Ilość spalin gorących: 
Temperaturę spalin na wylocie z emitora ustalono w oparciu o temperaturę 

spalin za źródłem 443 K i jej spadek w czasie przepływu przez emitor, który wynosi 
0,5 deg/mb. 

Vsg = Vsp x T/273 
Gdzie: 
T- temperatura spalin na wylocie z emitora 
Vsg = 51,6 m3/h (E14…E18) 
Vsg = 55,6 m3/h (E19) 
 
 
Prędkość spalin na wylocie z emitora: 
v = 0,8 m/s (E14…E18) 
v = 0,9 m/s (E19) 
Zanieczyszczenia ze spalania gazu odprowadzane będą  emitorami: 

 Kocioł o mocy 23kW (E14…E18) –pionowe otwarte o wysokości h=12,5 m i średnicy 
d=0,15 m. 

 Kocioł o mocy 24kW (E19) - pionowy otwarty o wysokości h=7,5 m i średnicy d=0,15 
m. 

 Promienniki gazowe o mocy 60kW (E20…E35) – emitory pionowe zadaszone o 
wysokości h=12,5 m i średnicy d= 0,15m.  

 Nagrzewnice gazowe o mocy 65kW (E36…E41) – emitory pionowe zadaszone o 
wysokości h=12,5 m i średnicy d= 0,15m.  

 Nagrzewnice gazowe o mocy 100kW (E42…E45) – emitory pionowe zadaszone o 
wysokości h=12,5 m i średnicy d= 0,15m.  

Czas pracy źródeł grzewczych: 4320 h/rok.  
 
Ładowanie baterii dla wózków widłowych (obiekt B, C1, C2, A2) 
Łącznie eksploatowanych będzie 5 stanowisk ładowania baterii, w tym jeden w 

budynku A2,  jeden w budynku B, jeden w budynku C3, jeden w budynku C4 i jeden 
istniejący w budynku C1. Na stanowisku ładowania baterii, ładowane mogą być 
jednocześnie: 

 24 baterie (A2) 
 53 baterie (C1) 
 po 8 baterii  (C3, C4) 
 8  baterii  (B) 

Emisję maksymalną wyznaczono w oparciu o unos zanieczyszczeń z powierzchni 
cieczy. 

Wg zeszytów "Bipromaszu": 
E = M x (0,000352 + 0,000786 x ω) x p x Fc 
gdzie: 
M - masa cząsteczkowa H2SO4 - 98 kg/kmol, tj. 4,0764 kg/m3 w 20oC 
ω - prędkość przepływu powietrza nad powierzchnią cieczy = 0 m/s 
p - prężność par cieczy parującej, p=157,086 kg/m2 dla 35% H2SO4 
Fc - powierzchnia parowania lustra cieczy Fc = 0,0096 m2 (w przypadku ładowania 

jednocześnie 8 baterii) 
Fc - powierzchnia parowania lustra cieczy Fc = 0,0288 m2 (w przypadku ładowania 

jednocześnie 24 baterii) 
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Fc - powierzchnia parowania lustra cieczy Fc = 0,0636 m2 (w przypadku ładowania 
jednocześnie 53 baterii) 

EH2SO4 = 4,0764 x (0,000352 + 0) x 157,086 x 0,0096 = 0,0022 kg/h (E47, E48, E49)  
EH2SO4 = 4,0764 x (0,000352 + 0) x 157,086 x 0,0288 = 0,00649 kg/h (E46)  
EH2SO4 = 4,0764 x (0,000352 + 0) x 157,086 x 0,0636 = 0,0143 kg/h (E50)  
Zanieczyszczenia odprowadzane będą do powietrza emitorami E46, E47, E48, E49, 

E50 o wysokości h= 12,5m i średnicy d=0,15 m.  
Czas ładowania wózków w roku: 7200 h/rok. 
 
Proces spalania gazu w celach grzewczych i na potrzeby kabiny lakierniczo-

suszarniczej (obiekt A) 
Eksploatowane będą następujące źródła grzewcze: 

 2 kotły gazowe o mocy 995kW każdy (budynek A1, A2), 
 1 kocioł gazowy o mocy 500kW (kabina lakierniczo-suszarnicza), 
 1 kocioł gazowy o mocy 32,5kW (budynek socjalno-biurowy) 

Proces Emitor 

        Emisja maksymalna godzinowa sumaryczna  
                                     [kg/h] 

       pył                                 
zawieszony 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu 

tlenek węgla 

Kocioł o 
mocy 

995kW 
(131,7m3/h) 

E12 
E13 

0,00198 0,0126 0,1686 0,0474 

Kocioł o 
mocy 

500kW 
(66,2m3/h) 

E11 0,00099 0,0064 0,0847 0,0238 

Kocioł o 
mocy 

32,5kW 
(4,3m3/h)  

E51 0,000065 0,00041 0,0055 0,0015 

Zanieczyszczenia ze spalania gazu odprowadzane są  emitorami E11, E12, E13 o 
wysokościach h=13,8m i średnicach d=0,5m (E12, E13) oraz 0,3m (E11). Z kotła o mocy 
32,5kW odprowadzane będą emitorem E51 o wysokości h=10,9m i średnicy d=0,1m.  

 
Teoretyczna objętość spalin powstałych przy spaleniu 1 kg gazu ziemnego wynosi: 
Vsp = 0,446 + 1,09 x Wrz/1000 + ( - 1) x (1,09xWrz/1000 – 0,28) Nm3/Nm3 
gdzie: 
Wrz – wartość opałowa gazu ziemnego 
- współczynnik  nadmiaru powietrza dla gazu ziemnego 
Vsp = 10,8 Nm3/m3 gazu ziemnego 
Ilość spalin: 
Vsp = Vsp x B = 714,96 m3/h (E11) 
Vsp = Vsp x B = 1422,36 m3/h (E12, E13) 
Vsp = Vsp x B = 46,44 m3/h (E51) 
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Ilość spalin gorących: 
Temperaturę spalin na wylocie z emitora ustalono w oparciu o temperaturę 

spalin za źródłem 443 K i jej spadek w czasie przepływu przez emitor, który wynosi 
0,5 deg/mb. 

Vsg = Vsp x T/273 
Gdzie: 
T- temperatura spalin na wylocie z emitora 
Vsg = 1141,8 m3/h (E11) 
Vsg = 2271,6 m3/h (E12, E13) 
Vsg = 74,7 m3/h (E51) 
 
 
Prędkość spalin na wylocie z emitora: 
v = 4,5 m/s (E11) 
v = 3,2 m/s (E12, E13) 
v = 2,6 m/s (E51) 
Impregnacja (obiekt A) 
Polega na zanurzaniu uzwojeń w roztworach żywic. W procesie impregnacji 

używane są następujące materiały zawierające w swoim składzie: 

Środek Skład Zużycie [kg/rok] 
Emisja 

maksymalna 
[kg/rok] 

Żywica do 
impregnowania 

DUPONT 
VOLTATEX 4010 

Nie zawiera 
składników 

niebezpiecznych 
6500 - 

Żywica do 
impregnowania 

DUPONT 
VOLTATEX 4201 

Nie zawiera 
składników 

niebezpiecznych 
450 - 

SD Spezial 
Nitroverdunnung 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) >25% 

2-metylopropan-1-
ol (CAS 78-83-1) 

>25% 

Ksylen (CAS 1330-
20-7) 10-25% 

Etylobenzen (CAS 
100-41-4) 2,5-10% 

280 

70 

70 

70 

28 

 
Zestawienie wielkości emisji: 

Zanieczyszczenie Emisja roczna [kg/rok] Emisja godzinowa [kg/h] 
Octan butylu 70 0,0081 
2-metylopropan-1-ol 70 0,0081 
Ksylen 70 0,0081 
Etylobenzen 28 0,0032 
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Zanieczyszczenia odprowadzane są przy użyciu wentylacji mechanicznej o 
wydajności 2x10000m3/h -  2 emitorami E1, E2 pionowymi zadaszonymi o wysokości 
h=13,5m i średnicy d=0,8m. 

Czas pracy: 8640 h/rok.  
Lakierowanie (obiekt A): 
Odbywa się tu przygotowanie farb, lakierów i elementów do malowania, następnie 

malowanie, a potem suszenie (80oC), ciepło elektryczne. 
 W procesie używane są następujące materiały zawierające w swoim składzie: 

Środek Skład Zużycie [kg/rok] 
Emisja 

maksymalna 
[kg/rok] 

Silvapal KH-
Grundlack 

Ksylen (CAS 1330-
20-7) 13-17% 

Etylobenzen (CAS 
100-41-4) 0,5-3% 

1-metoksypropan-2-ol 
(CAS 107-98-2) 0,5-

3% 
Solvent nafta (CAS 
64742-95-6) <2% 

2-metylopropan-1-ol 
(CAS 78-83-1) <1,5% 
1,2,4-trimetylobenzen 
(CAS 95-63-6) <1% 
Oksym butan-2-onu 
(CAS 96-29-7) 0,5% 
Mezytylen (CAS 108-

67-8) <0,2% 
Izopropylobenzen 

(CAS 98-82-8) <0,2% 

100 

17 
 

3 
 
- 

2  węgl. arom. 
 

1,5 
- 
 
- 

0,2 
 

0,2 

Farba Standard 
RAL 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 40-60% 
Ksylen (CAS 1330-

20-7) <11% 
Etylobenzen (CAS 

100-41-4) 1-3% 
Produkt reakcji 

bisfenolu Az 
epichlorohydryną 

(CAS 25068-38-6) 1-
2% 

Bisfenol F-Epoxidharz 
(CAS 9003-36-5) 

<0,7% 
Benzyna ciężka 

hydroodsiarczona 
(CAS 64742-82-1) 

<0,2% 
Oksym butan-2-onu 
(CAS 96-29-7) 0,1% 

4500 

2700 
495 

 
135 

 
- 
 
 
- 

2,25 węgl. arom. 
6,75 węgl. alif. 

 
- 

Silvadur Harter 
nicht lichtecht 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 30-40% 

Toluilenodiizocyjanian 
95 

38 
 

0,475 



  63 

Środek Skład Zużycie [kg/rok] 
Emisja 

maksymalna 
[kg/rok] 

(CAS 26471-62-5) 
0,1-0,5% 

Aromatisches 
Polyisocyanata (CAS 
53317-61-6) 65-70% 

- 

Silvaflex RAL 
2004 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 25-30% 
Ksylen (CAS 1330-

20-7) 10-12,5% 
Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu (CAS 
108-65-6) 3-6% 

Solvent nafta (CAS 
64742-95-6) 2-5% 
Etylobenzen (CAS 
100-41-4) 1-2,5% 

Produkt reakcji 
bisfenolu Az 

epichlorohydryną 
(CAS 25068-38-6) 

1,2% 
1,2,4-trimetylobenzen 
(CAS 95-63-6) 0,8% 

Bisfenol F-Epoxidharz 
(CAS 9003-36-5) 

0,5% 
Mezytylen (CAS 108-

67-8) <0,2% 
Izopropylobenzen 

(CAS 98-82-8) <0,2% 

60 

18 
 

7,5 
- 
 

3  węgl. arom. 
 

1,5 
- 
 
- 
 
- 
 

0,12 
 

0,12 

Silvaflex RAL 
3002 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 30-40% 
Ksylen (CAS 1330-

20-7) 12,5-17% 
Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu (CAS 
108-65-6) <3,5% 

Solvent nafta (CAS 
64742-95-6) <2,5% 
Etylobenzen (CAS 
100-41-4) <2,5% 
Produkt reakcji 

bisfenolu Az 
epichlorohydryną 
(CAS 25068-38-6) 

1,5% 
1,2,4-trimetylobenzen 
(CAS 95-63-6) 0,3% 

Bisfenol F-Epoxidharz 
(CAS 9003-36-5) 

80 

32 
13,6 

 
- 
 

2  węgl. arom. 
 

2 
- 
 
- 
 
- 
 

0,03 węgl. arom. 
0,09 węgl. alif. 
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Środek Skład Zużycie [kg/rok] 
Emisja 

maksymalna 
[kg/rok] 

0,6% 
Benzyna ciężka 

hydroodsiarczona 
(CAS 64742-82-1) 

<0,15% 

Silvaflex 9006 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 40-50% 
Ksylen (CAS 1330-

20-7) 10-12,5% 
Produkt reakcji 

bisfenolu Az 
epichlorohydryną 
(CAS 25068-38-6) 

1,8% 
Etylobenzen (CAS 

100-41-4) 1,8% 
Gemisch 

aliphatischer (CAS 
64742-48-9) 1,5% 
Solvent nafta (CAS 
64742-95-6) 1,3% 

Bisfenol F-Epoxidharz 
(CAS 9003-36-5) 

0,6% 
Benzyna ciężka 

hydroodsiarczona 
(CAS 64742-82-1) 

<0,2% 
Oksym butan-2-onu 
(CAS 96-29-7) 0,1% 

35 

17.5 
 

4,375 
 
- 

 
0,63 

 
- 
 

0,46 węgl. arom. 
 
 
 
- 

0,018 węgl. arom. 
0,053 węgl. alif. 

Silvaflex 9010 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 35-45% 
Ksylen (CAS 1330-

20-7) 12-16% 
Etylobenzen (CAS 

100-41-4) 1-3% 
Produkt reakcji 

bisfenolu Az 
epichlorohydryną 
(CAS 25068-38-6) 

1,8% 
Bisfenol F-Epoxidharz 

(CAS 9003-36-5) 
0,6% 

Solvent nafta (CAS 
64742-95-6) <0,6% 

Benzyna ciężka 
hydroodsiarczona 
(CAS 64742-82-1) 

<0,15% 

40 

18 
 

6,4 
1,3 

 
- 
 
 
- 

 
0,24 węgl. arom. 

0,015 węgl. arom. 
0,045 węgl. alif. 
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Środek Skład Zużycie [kg/rok] 
Emisja 

maksymalna 
[kg/rok] 

Silvaflex 5001 

Ksylen (CAS 1330-
20-7) 10-14% 

Produkt reakcji 
bisfenolu Az 

epichlorohydryną 
(CAS 25068-38-6) 1-

2% 
Bisfenol F-Epoxidharz 

(CAS 9003-36-5) 
0,8% 

Benzyna ciężka 
hydroodsiarczona 
(CAS 64742-82-1) 

<0,2% 
Oksym butan-2-onu 
(CAS 96-29-7) 0,1% 
Octan butylu 40-50% 

80 

11,2 
 
- 
 
- 
 

0,04 węgl. arom. 
0,12 węgl. alif. 

 
- 

40 

Silvaflex 1K-
Primer  

Ksylen (CAS 1330-
20-7) 20-30% 

1-metoksypropan-2-ol 
(CAS 107-98-2) 8-

18% 
2-metylopropan-1-ol 
(CAS 78-83-1) 6-9% 

Polyvinylbutyral (CAS 
68648-78-2) 5-8% 

Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu (CAS 
108-65-6) 4-8% 
Produkt reakcji 

bisfenolu Az 
epichlorohydryną 

(CAS 25068-38-6) 3-
6% 

Propan-2-ol (CAS 67-
63-0) 3-5% 

Etylobenzen (CAS 
100-41-4) 2-3% 

Fenol (CAS 108-95-2) 
0,2% 

60 

18 
 
- 
 

5,4 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

1,8 
 

0,12 

Silvadur 2K - PUR 

Ksylen (CAS 1330-
20-7) 8-12% 

Octan butylu (CAS 
123-86-4) 8-15% 

Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu (CAS 
108-65-6) 5-9% 

Etylobenzen (CAS 
100-41-4) 1-2% 

70 

8,4 
 

10,5 
- 
 

1,4 
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Zestawienie wielkości emisji: 
Zanieczyszczenie Emisja roczna [kg/rok] Emisja godzinowa [kg/h] 

Ksylen 581,475 0,067 

Etylobenzen 146,63 0,017 

2-metylopropan-1ol 6,9 0,0008 

Mezytylen 0,32 0,000037 

Izopropylobenzen 0,32 0,000037 

Węgl. aromatyczne 10,053 0,0012 

Węgl. alifatyczne 7,058 0,00082 

Octan butylu 2874 0,333 

Toluilenodiizocyjanian 0,475 0,000055 

Fenol 0,12 0,000014 

Zanieczyszczenia odprowadzane są 3 emitorami E3, E4, E5 (przygotowanie farb, 
lakierowanie, suszenie) o wysokości h=16,5 m i następujących średnicach / przekroju: 

 E3 (przygotowanie farb) – 0,16m (emitor pionowy zadaszony) 
 E4 (lakierowanie) – 0,45 x 0,45m (emitor poziomy) 
 E5 (suszenie) – 0,2m (emitor pionowy, zadaszony). 

Do obliczeń przyjęto, że udział wielkości emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych 
emitorów wynosi: 

 E3 – 20%, 
 E4 -  40%, 
 E5 – 40%. 

Emisja godzinowa dla poszczególnych emitorów: 
Zanieczyszczenie Emisja 

godzinowa – E3 
[kg/h] 

Emisja 
godzinowa – E4 

[kg/h] 

Emisja 
godzinowa – E5 

[kg/h] 
Ksylen 0,0134 0,0268 0,0268 

Etylobenzen 0,0034 0,0068 0,0068 

2-metylopropan-1ol 0,00016 0,00032 0,00032 

Mezytylen 0,0000074 0,0000148 0,0000148 

Izopropylobenzen 0,0000074 0,0000148 0,0000148 

Węgl. aromatyczne 0,00024 0,00048 0,00048 

Węgl. alifatyczne 0,000164 0,000328 0,000328 

Octan butylu 0,0666 0,1332 0,1332 

Toluilenodiizocyjanian 0,000011 0,000022 0,000022 

Fenol 0,0000028 0,0000056 0,0000056 

Czas pracy: 8640 h/rok. 
Standardy emisyjne 
 Standardy emisyjne określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. 
U. z 2014r., poz. 1546). Procesy prowadzone w instalacji, w których używane są 
rozpuszczalniki organiczne i które mogą podlegać standardom emisyjnym, określonym w 
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załączniku nr 10 do w/w rozporządzenia to „inny rodzaj powlekania metali, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru” i obowiązują one, gdy zużycie  lotnych 
związków organicznych (LZO) 5 Mg/rok. Zużycie LZO w instalacji w procesie określonym 
jako „inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru”, 
nie przekracza 5 Mg/rok. A zatem określone w ww. rozporządzeniu standardy emisyjne 
LZO dla procesu „inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii 
lub papieru” nie dotyczą omawianej instalacji.  

Produkcja ogólna (obiekt A): 
Używane tu są następujące materiały zawierające w swoim składzie: 

Środek Skład Zużycie [kg/rok] 
Emisja 

maksymalna 
[kg/rok] 

Klej loctite 

3,3,5 
trimethylcyclohexyl 
methacrylate (CAS 
7779-31-9) 10-20% 

Metakrylan 2-
hydroksyetylu (CAS 
868-10-7) 10-20% 

Kwas akrylowy 
(CAS 79-10-7) 1-

5% 

Metakrylan 
hydroksypropylu 

(CAS 27813-02-1) 
1-5% 

Hydronadtlenek 
kumenu (CAS 80-

15-9) 0,1-0,9% 

Kwas maleinowy 
(CAS 110-16-7) 

0,1-0,9% 

2,5 

- 

 

- 

 

0,125 

 

- 

 

- 

 

- 

Hakupur 196/3 

2-amino-ethanol 
(CAS 141-43-5) 1-

5% 

Fettalkoholalkoxylat 
(CAS 68154-97-2) 

1-5% 

140 

7 

 

- 

Nikutex 533 

N-butylacetat (CAS 
123-86-4) 75-100% 

Butan-1-ol (CAS 
71-36-3) 10-20% 

140 

140 

 

28 

 
Zestawienie wielkości emisji: 
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Zanieczyszczenie Emisja roczna [kg/rok] Emisja godzinowa [kg/h] 

Kwas akrylowy 0,125 0,000014 

2-amino-ethanol 7 0,00081 

N-butylacetat 140 0,0162 

Butan-1-ol 28 0,0032 

Zanieczyszczenia odprowadzane przy użyciu 4 central wentylacyjnych – emitory 
E6, E7, E8, E9 o wysokości h= 14,5 m i wymiarach 1m x 1m. 

Czas pracy: 8640 h/rok.  
Emisja godzinowa dla poszczególnych emitorów: 

Zanieczyszczenie Emisja 
godzinowa 

E6 

[kg/h] 

Emisja 
godzinowa E7 

[kg/h] 

Emisja 
godzinowa E8 

[kg/h] 

Emisja 
godzinowa 

E9 

[kg/h] 

Kwas akrylowy 0,0000035 0,0000035 0,0000035 0,0000035 

2-amino-ethanol 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 

N-butylacetat 0,00405 0,00405 0,00405 0,00405 

Butan-1-ol 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

Spawanie (obiekt A): 
Na terenie obiektu prowadzone będą sporadycznie prace spawalnicze. Prowadzone 

będzie spawanie elektryczne z wykorzystaniem drutu spawalniczego w ilości 100kg/rok.  
Wielkość emisji zanieczyszczeń ze spawania drutem obliczono w oparciu o 

wskaźniki emisji według "Katalogu charakterystyk materiałów spawalniczych pod 
względem emisji zanieczyszczeń" Zakładu Badań Urządzeń i Ekologii Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach. Wskaźniki  ze spawania drutem wynoszą: 

 pył - 2,015 - 12,834 g/kg, 

 dwutlenek azotu - 0,124 - 1,709 g/kg, 

 tlenek węgla - 0,481 - 5,500 g/kg. 

Maksymalną wielkość emisji ustalono na podstawie najwyższych wartości 
wskaźników. Do obliczeń przyjęto, że pył zawieszony stanowi 100% emitowanego pyłu 
ogółem. 

Emisję zanieczyszczeń ustalono na podstawie wzoru: 
E = B x W 
gdzie: 
B - ilość zużytego w ciągu godziny drutu [kg/h] 
W - wskaźnik emisji [g/kg] 
Roczna emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas spawania 

drutem wynosi: 

 Epył = 1,2834 kg/rok 
 ENO2= 0,1709 kg/rok 
 ECO= 0,55 kg/rok 

Godzinowa emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas 
spawania drutem wynosi (100 h/rok): 

 Epył = 0,012834 kg/h 
 ENO2= 0,001709 kg/h 
 ECO= 0,0055 kg/h 
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Odciąg ze stanowiska spawalniczego – emitor pionowy, zadaszony E10 o 
wysokości 14,3m i średnicy d=0,2m. 

 
Proces spalania paliw przez pojazdy parkujące na projektowanych miejscach 

parkingowych 
Mobilnym źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie 

inwestycji będzie proces spalania paliw silnikowych przez pojazdy parkowane na terenie 
istniejących i planowanych miejsc parkingowych.  

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

W poniższej tabeli zestawiono numery emitorów stanowiących umowne źródła 
punktowe zastępujące następującą liczbę miejsc parkingowych: 

 
Numer emitora Liczba miejsc 

parkingowych 

52 50 - osobowe 

53 19 – osobowe 

54 15 – osobowe 

55 43 – ciężarowe 

56 50 – osobowe 

57 40 - osobowe 

58 7 – osobowe 

E59 16 – osobowe 

E60 6 – osobowe 

E61 14 – osobowe 

E62 10 - osobowe 

E63 2 – ciężarowe (doki) 

E64 8 – ciężarowe (doki) 

E65 3 – ciężarowe (doki) 

E66 4 – ciężarowe (doki) 

E67 3 – ciężarowe (doki) 

E68 12 – ciężarowe (doki) 

E69 14 – ciężarowe (doki) 

E70 2 – ciężarowe (doki) 

E71 1 – ciężarowy (dok) 

E72 2 – ciężarowe (doki) 

E73 2 – ciężarowe (doki) 

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

zostaną wykorzystane wszystkie miejsca parkingowe. Ponadto przyjęto, że droga 
manewrowania pojazdu w czasie parkowania wynosi 100m. 

Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 
oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa listopad 2014r.  
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Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla zastępczego źródła punktowego wynosi: 

 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0007175 0,0066947 0,0000172 0,0000328 0,0002632 0,0000658 0,0000169

Parkingi - osobowe [kg/h] E52

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0002727 0,0025440 0,0000066 0,0000125 0,0001000 0,0000250 0,0000064

Parkingi - osobowe [kg/h] E53

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0002153 0,0020084 0,0000052 0,0000098 0,0000790 0,0000197 0,0000051

Parkingi - osobowe [kg/h] E54

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0103397 0,0032870 0,0003081 0,0000832 0,0042699 0,0010675 0,0000991

Parking - ciężarowe [kg/h] E55

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0007175 0,0066947 0,0000172 0,0000328 0,0002632 0,0000658 0,0000169

Parkingi - osobowe [kg/h] E56

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0005740 0,0053557 0,0000138 0,0000262 0,0002106 0,0000526 0,0000136

Parkingi - osobowe [kg/h] E57

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001005 0,0009373 0,0000024 0,0000046 0,0000368 0,0000092 0,0000024

Parkingi - osobowe [kg/h] E58

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0002296 0,0021423 0,0000055 0,0000105 0,0000842 0,0000211 0,0000054

Parkingi - osobowe [kg/h] E59

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000861 0,0008034 0,0000021 0,0000039 0,0000316 0,0000079 0,0000020

Parkingi - osobowe [kg/h] E60

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0002009 0,0018745 0,0000048 0,0000092 0,0000737 0,0000184 0,0000047

Parkingi - osobowe [kg/h] E61

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001435 0,0013389 0,0000034 0,0000066 0,0000526 0,0000132 0,0000034

Parkingi - osobowe [kg/h] E62

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004809 0,0001529 0,0000143 0,0000039 0,0001986 0,0000497 0,0000046

Parking - ciężarowe [kg/h] E63

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0019237 0,0006115 0,0000573 0,0000155 0,0007944 0,0001986 0,0000184

Parking - ciężarowe [kg/h] E64

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0007214 0,0002293 0,0000215 0,0000058 0,0002979 0,0000745 0,0000069

Parking - ciężarowe [kg/h] E65

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0009618 0,0003058 0,0000287 0,0000077 0,0003972 0,0000993 0,0000092

Parking - ciężarowe [kg/h] E66
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Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0007214 0,0002293 0,0000215 0,0000058 0,0002979 0,0000745 0,0000069

Parking - ciężarowe [kg/h] E67

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0028855 0,0009173 0,0000860 0,0000232 0,0011916 0,0002979 0,0000277

Parking - ciężarowe [kg/h] E68

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0033664 0,0010702 0,0001003 0,0000271 0,0013902 0,0003476 0,0000323

Parking - ciężarowe [kg/h] E69

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004809 0,0001529 0,0000143 0,0000039 0,0001986 0,0000497 0,0000046

Parking - ciężarowe [kg/h] E70

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0002405 0,0000764 0,0000072 0,0000019 0,0000993 0,0000248 0,0000023

Parking - ciężarowe [kg/h] E71

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004809 0,0001529 0,0000143 0,0000039 0,0001986 0,0000497 0,0000046

Parking - ciężarowe [kg/h] E72

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004809 0,0001529 0,0000143 0,0000039 0,0001986 0,0000497 0,0000046

Parking - ciężarowe [kg/h] E73

 
 
Parametry emitorów: 

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

Proces spalania paliw przez pojazdy poruszające się po terenie obiektu 
Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 

Ei = Ri x Li x ei 
gdzie: 
Ei – emisja z odcinka i 
Ri – ruch pojazdów na godzinę na odcinku i 
Li – rzeczywista długość odcinka i reprezentowanego przez emitor i 
ei – współczynnik emisji substancji na jeden km dla średniej prędkości  

 
Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 

oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa listopad 2014r. Przyjęto 
prędkość ruchu na poziomie 20km/h.  

 
Przewidywany ruch po terenie obiektu: 
 100 samochodów ciężarowych / dobę 
 500 samochodów osobowych / dobę 
 
Przyjęto, że maksymalny ruch godzinowy stanowi 10% ruchu dobowego.  

Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla poszczególnych odcinków tras przejazdu 
wynosi:  
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 emitor liniowy E74 o długości 200m (260 samochodów osobowych na dobę - 
520 przejazdów na dobę, 5 samochodów ciężarowych na dobę – 10 przejazdów na 
dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0014925 0,0139249 0,0000359 0,0000681 0,0005475 0,0001369 0,0000352

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004809 0,0001529 0,0000143 0,0000039 0,0001986 0,0000497 0,0000046

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,001973 0,014078 0,000050 0,000072 0,000746 0,000187 0,000040

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 
 
 emitor liniowy E78 o długości 56m (100 samochodów osobowych na dobę – 
200 przejazdów na dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001607 0,0014996 0,0000039 0,0000073 0,0000590 0,0000147 0,0000038

Samochody osobowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E75 o długości 40m (30 samochodów osobowych na dobę – 
60 przejazdów na dobę, 75 samochodów ciężarowych na dobę – 100 przejazdów 
na dobę) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000344 0,0003213 0,0000008 0,0000016 0,0000126 0,0000032 0,0000008

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0009618 0,0003058 0,0000287 0,0000077 0,0003972 0,0000993 0,0000092

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,000996 0,000627 0,000029 0,000009 0,000410 0,000102 0,000010

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 
 
 emitor liniowy E76 o długości 94m (30 samochodów osobowych na dobę – 
60 przejazdów na dobę, 25 samochodów ciężarowych na dobę – 50 przejazdów na 
dobę) 

 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000809 0,0007552 0,0000019 0,0000037 0,0000297 0,0000074 0,0000019

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0011302 0,0003593 0,0000337 0,0000091 0,0004667 0,0001167 0,0000108

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,001211 0,001114 0,000036 0,000013 0,000496 0,000124 0,000013

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]
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 emitor liniowy E77 o długości 131m (50 samochodów ciężarowych na dobę – 
50 przejazdów na dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0015750 0,0005007 0,0000469 0,0000127 0,0006504 0,0001626 0,0000151

Samochody ciężarowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E79 o długości 131m (210 samochodów osobowych na dobę – 
420 przejazdów na dobę, 90 przejazdów samochodów ciężarowych na dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0007896 0,0073668 0,0000190 0,0000361 0,0002896 0,0000724 0,0000186

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0028350 0,0009013 0,0000845 0,0000228 0,0011707 0,0002927 0,0000272

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,003625 0,008268 0,000103 0,000059 0,001460 0,000365 0,000046

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E80 o długości 40m (60 samochodów osobowych na dobę – 
120 przejazdów na dobę, 50 przejazdów samochodów ciężarowych na dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000689 0,0006427 0,0000017 0,0000031 0,0000253 0,0000063 0,0000016

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004809 0,0001529 0,0000143 0,0000039 0,0001986 0,0000497 0,0000046

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,000550 0,000796 0,000016 0,000007 0,000224 0,000056 0,000006

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E81 o długości 97m (60 samochodów osobowych na dobę – 
120 przejazdów na dobę, 10 samochodów ciężarowych na dobę – 20 przejazdów 
na dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001670 0,0015585 0,0000040 0,0000076 0,0000613 0,0000153 0,0000039

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004665 0,0001483 0,0000139 0,0000038 0,0001926 0,0000482 0,0000045

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,000634 0,001707 0,000018 0,000011 0,000254 0,000063 0,000008

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E82 o długości 157m (150 samochodów osobowych na dobę – 
300 przejazdów na dobę, 60 samochodów ciężarowych na dobę – 120 przejazdów 
na dobę) 
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Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0006759 0,0063064 0,0000162 0,0000309 0,0002479 0,0000620 0,0000160

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0045302 0,0014402 0,0001350 0,0000365 0,0018708 0,0004677 0,0000434

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,005206 0,007747 0,000151 0,000067 0,002119 0,000530 0,000059

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E83 o długości 110m (10 samochodów ciężarowych na dobę – 
20 przejazdów na dobę) 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0005290 0,0001682 0,0000158 0,0000043 0,0002185 0,0000546 0,0000051

Samochody ciężarowe [kg/h]

 
 
Parametry emitorów: 

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

Oddziaływanie skumulowane: 
W analizie uwzględniono oddziaływanie skumulowane ze źródłami planowanego do 

budowy w kierunku wschodnim zakładu POL-SKONE. Uwzględniono źródła i 
zanieczyszczenia, które pokrywają się z zanieczyszczeniami emitowanymi z planowanego 
przedsięwzięcia. Wielkość emisji i parametry emitorów przyjęto zgodnie z „Karta 
informacyjna planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjno – 
magazynowego z częścią socjalno – biurową firmy POL-SKONE – zakład produkcyjny nr 
4, na działce 118/7 ul. Erazma Plewińskiego, Lublin”. 

 
11.4.5. Metodyka wykonywanych obliczeń 

Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego 
ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.0, który uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 
Obliczenia wykonane w sieci obliczeniowej o kroku 20m.  

Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje się w 
przypadku spełnienia warunków: 

Smm  0,1 x D1 
Z wykonanych obliczeń wynika, że najwyższe ze stężeń maksymalnych 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z planowanej inwestycji wynoszą: 
  ------------------------------------------------------------------ 
     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 
   ------------------------------------------------------------------ 
       pył zaw.PM2,5                 495,72849         -        -     
     7 2-amin. etan.  141-43-5         0,15822      3,00000  skrócony 
    16 benzen         71-43-2        323,64111      3,00000  pełny    
    27 butan-1-ol     71-36-3          0,63288     30,00000  skrócony 
    70 ditl. azotu    10102-44-0   29054,15625     20,00000  pełny    
    72 ditl. siarki   7446-09-5      470,92456     35,00000  pełny    
    78 etylobenzen    100-41-4         3,24250     50,00000  skrócony 
    80 fenol          108-95-2         0,00206      2,00000  skrócony 
    97 kumen          98-82-8          0,00543      5,00000  skrócony 
   101 ksylen         1330-20-7       11,72735     10,00000  pełny    
   102 kwas akrylowy  79-10-7          0,00277      1,00000  skrócony 
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   106 kwas siarkowy  7664-93-9        8,37044     20,00000  skrócony 
   116 alk.izobutyl.  78-83-1          2,00601     30,00000  skrócony 
   117 mezytylen      108-67-8         0,00543     10,00000  skrócony 
   127 octan butylu   123-86-4        53,99287     10,00000  pełny    
   137 pył zaw. PM10                 495,72849     28,00000  pełny    
   150 tlenek węgla   630-08-0     41119,83594   3000,00000  pełny    
   153 tolildwizocyj  26471-62-5       0,00808      1,00000  skrócony 
   164 w.alif.do C12               11650,84180    300,00000  pełny    
   165 węglow.aroma                 2913,15576    100,00000  pełny    
    
 Zakres skrócony oznacza, że substancja nie powoduje przekroczeń  
 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartości odniesienia 
 dla 1(jednej) godziny 
    
  - nie określono zakresu ze względu na brak D1  
   ------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
granicami własności, spełniony jest warunek: 

Sa  Da – R 
 
Sprawdzenie kryterium opadu pyłu: 

 
a) ΣΣEfe ≤ 0,0667/n ∑he

3,15 [mg/s] 
5,998 < 192,7 - warunek jest spełniony 
b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg - warunek jest spełniony 
Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 
 
W odległości od źródeł emisji mniejszej niż 10h znajdują się wyższe niż parterowe 

budynki mieszkalne. Zabudowa uwzględniona w obliczeniach oznaczona jest symbolami 
Z1…Z8. Sprawdzono czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości 
odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 
W tym celu obliczono maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich 
wysokości.  

Na tym obliczenia zakończono.  

11.4.6. Analiza wyników obliczeń komputerowych 

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu (w tym w punktach 
na granicy terenu) oraz wielkości normatywnych: 

 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 

1 godziny 
[g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 
uśrednione 

dla roku 
[g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

2-amino-etanol 0,09187 30 0,00389       1,44 
Benzen  0,13325 30 0,01167       3,2 

Butan-1-ol 0,36750 300 0,01555       23,4 
Dwutlenek azotu 155,72644 200 4,63231       20,4 
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Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 

1 godziny 
[g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 
uśrednione 

dla roku 
[g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

Dwutlenek siarki 84,94560 350 1,57905       18,0 
Etylobenzen 2,50042 500 0,11132        34,2 

Fenol 0,00196 20 0,00008       2,25 
Kumen 0,00518 50 0,00022       3,96 
Ksylen 9,64969 100 0,42423       9,0 

Kwas akrylowy 0,00161 10 0,00007       0,81 
Kwas siarkowy 5,79848 200 0,24639       14,4 

Alkohol izobutylowy 1,57801 300 0,05162       23,4 
Mezytylen 0,00518 100 0,00022       11,7 

Octan butylu 46,87962 100 2,06293       7,83 
Pył zawieszony PM10 50,82230 280 1,42731       12,4 

Pył PM2,5 50,82230 - 1,42731       4,00 
Tlenek węgla 65,05732 30000 4,72762       - 

Toluilenodiizocyjanian 0,00770 10 0,00033       1,17 
Węgl. alifatyczne 3,78414 3000 0,27344       900,0 

Węgl. aromatyczne 0,94431 1000 0,07004       38,7 
 
Żadne z ww. zanieczyszczeń nie przekracza 90% dopuszczalnych norm stężeń.  
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 

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

Wydruki obliczeń komputerowych oraz mapy przedstawiające izolinie stężeń 
zanieczyszczeń stanowią załącznik nr… 

11.4.7. Wnioski 

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, że analizowany 
obiekt spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń  wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031).  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  

Środki organizacyjne i techniczne służące do ograniczenia ewentualnego, 
niekorzystnego oddziaływania emisji na tereny sąsiednie: 

 Do celów grzewczych i technologicznych spalany jest gaz ziemny stanowiący 
najmniej uciążliwe paliwo grzewcze pod względem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego 
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 Lokalizacja stref dostaw, placów manewrowych, parkingów w miejscach, w których 
wpływ emisji spalin z pojazdów obsługujących zakład nie stanowi uciążliwości dla 
terenów sąsiednich i najbliższej zabudowy mieszkalnej  

 Emisja ze źródeł technologicznych wprowadzana do powietrza przez wysokie 
emitory i przy użyciu wysokosprawnej wentylacji mechanicznej, co zapewnia 
ograniczenie wpływu tych źródeł na stan powietrza atmosferycznego w otoczeniu 
zakładu.  

Przyjęte w zakładzie rozwiązania projektowe gwarantują spełnienie, poza 
granicami zakładu, dotrzymanie dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń. A 
zatem należy uznać, że przyjęte środki organizacyjne i techniczne są wystarczające.  

 
11.5. Analiza oddziaływania akustycznego 

Etap realizacji 

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z prowadzeniem robót ziemnych (wykopy i 
niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Całość robót związanych z realizacją inwestycji 
zamknie się w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą 
pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie maszyny 
robocze takie jak: sprężarka spalinowa, zagęszczarka, betoniarka, ręczne narządzenia 
elektryczne oraz środki transportu dowożące materiały budowlane – samochody 
samowyładowcze.   

 Według informacji uzyskanych od Inwestora zaplecze techniczne maszyn, 
narzędzi i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji będzie zlokalizowana na terenie 
własnym Inwestora. 

 Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas 
prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej 
skupionego frontu robót. Wykonawca prac powinien zadbać, by maszyny budowlane były 
technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie 
powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje zainstalowanie się 
następujących źródeł hałasu: 
 maszyn budowlanych o poziomie hałasu 80-110 dB(A) 
 środków transportu samochodowego o poziomie hałasu ok. 102 dB(A) 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia 
technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze takie jak: dźwig oraz środki 
transportu dowożące materiały budowlane - samochody samowyładowcze.   

Do analizy akustycznej przyjęto następujące poziomy hałasu:  
 drobne narzędzia elektrycznie (ręczne) o poziomie hałasu ok. 98 dB(A) 
 betoniarka, sprężarka spalinowa, zagęszczarka, ręczne narządzenia elektryczne – 90 

dB(A). 
 koparko-spycharka kołowa – 95 dB(A). 
 samochody dowożące materiały budowlane oraz beton – 102 dB(A)  
 dźwig samojezdny – 102 dB(A) 

 
Równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia i sumy źródeł 

hałasu określono z zależności: 

          LAwegi = 10 log 


n

i 1
100,1 LAwegi   [dB] 
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Dla przyjętych założeń czasu pracy 6 godzin (w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 
godzin pory dnia) dla wszystkich urządzeń równoważny poziom mocy akustycznej dla 
sumy źródeł wynosi 81,4 dB a następnie rozłożono na 4 zastępcze punktowe źródła 
dźwięku i otrzymano 75,4 dB dla pory dnia. 

Spadek ciśnienia akustycznego od źródeł hałasu przedstawiono graficznie na 
poniższym rysunku Nr 10.  

 
Analizując powyższy rysunek stwierdza się, że dla odległości ok. 35 metrów od 

źródła dźwięku spadek ciśnienia akustycznego będzie na poziomie -40 dB. Odnosząc się 
do przeprowadzonych wstępnych obliczeń akustycznych stwierdza się, że już w odległości 
ok. 35 m od źródeł hałasu (frontu robót – budowa obiektu kubaturowego) poziom ciśnienia 
akustycznego nie będzie większy niż 40 dB. Biorąc pod uwagę odległość najbliższego 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w odległości ok. 45 metrów od granicy terenu 
inwestycji w kierunku północnym przewiduje się, że etap realizacji inwestycji nie będzie 
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stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej.  

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

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

 
Etap eksploatacji 

11.5.1. Cel i zakres analizy 

Celem opracowania tego rozdziału jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki 
może być emitowany z terenu projektowanej Inwestycji.  

Zakres opracowania obejmuje obliczenia wielkości hałasu emitowanego przez 
poszczególne źródła hałasu stacjonarne i ruchome, zlokalizowane na terenie 
projektowanego obiektu, oraz porównanie otrzymanych wyników z dopuszczalnymi 
poziomami hałasu dla terenów chronionych. 

Przy analizie wykorzystano metodę opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku 
scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją 
dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 
równoważnym poziomem dźwięku w siatce obliczeniowej i punktach obserwacji.  

 

11.5.2. Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu projektowanego 
przedsięwzięcia. 

Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 3.  

Działka planowana pod realizację Inwestycji, zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV (uchwalonego Uchwałą 
Rady Miasta Lublin Nr 628/XXI/2005 z dnia 17 marca 2005r, zmienionego uchwałą nr 
343/XIX/2008 z dnia 24.04.2008 r., uchwałą nr 405/XIX/2012 z dnia 29.03.2012 r. oraz 
uchwałą nr 586/XXIV/2012 z dnia 18.10.2012 r.) znajduje się obszarze: 

- tereny techniczno - produkcyjne - IVA27P1 o podstawowym przeznaczeniu pod 
lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości, nie stwarzających 
zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej / § 26. § 18 ust. 1, 
pkt 3 b Uchwały Nr 343/XIX/2008 /; / § 3 ust. 1 i 3 Uchwały Nr586/XXIV/2012/. 

Otoczenie działki 128/2 stanowią: 

● od południowego wschodu teren inwestycji graniczy z Zakładem POL-SKONE Sp. z o.o. 
(zakład produkcji drzwi i futryn). 

● od strony południowo – zachodniej teren planowanej Inwestycji graniczy z pasem 
drogowym ul. E Plewińskiego, za którym rozciąga się obszar terenów rolnych 
(należących do Uniwersytetu Przyrodniczego). W tym kierunku w odległości ok. 300 m 
od granic Inwestycji znajdują się budynki mieszkalne. 

● od strony północno – zachodniej obszar planowanej Inwestycji graniczy z terenem 
upraw rolnych, częściowo już odłogowanych, przeznaczonym pod obiekty techniczno – 
produkcyjne,  
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● od strony północno – wschodniej obszar inwestycji graniczy z terenem zabudowy 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, od której oddzielona jest pasem zieleni 
towarzyszącej, która musi zostać zachowana w obrębie obu graniczących obszarów.  
Najbliższe budynki mieszkalne (jednorodzinne) znajdują się w odległości ok. 45 i 50 m (i 
więcej) od granicy działki planowanej pod Inwestycję oraz w odległości ok. 75 m od 
ściany najbliższego obiektu (C). 

Dostęp komunikacyjny do terenu planowanego MLP zapewniony jest przez dwa 
wjazdy od strony południowo – zachodniej, od strony ul. Plewińskiego.  

 

11.5.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tj. na terenach przeznaczonych do 
ochrony akustycznej określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., 
poz. 112).  
 
Tabela.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq, D  i LAeq, N, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby.  
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Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejących obiektów i budowy 
nowych. W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji (zgodnie z rysunkiem 
miejscowego planu) znajdują się tereny wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112). Są to:  
 na kierunku północnym, tereny MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług, dla których kryteria hałasu przyjęto w wysokości 50 dB w 
porze dnia i 40 dB w porze nocy (punkt 2a tabeli 1 załącznika do w/w rozporządzenia). 
Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości ok. 45 m od granic 
Inwestycji w kierunku północnym. 

Przedział czasu odniesienia równy jest 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie następującym i 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.  

 

11.5.4. Założenia wyjściowe do obliczeń.  

Przedmiotem analizy akustycznej jest budowa nowych budynków magazynowo – 
logistycznych z częścią socjalno biurową i infrastrukturą towarzysząca przy ul. Erazma 
Plewińskiego w Lublinie. Planowane do budowy obiekty oraz obiekty już istniejące będą 
funkcjonować w porze dnia i porze nocy.  

W związku z tym, że najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 
45 metrów (i więcej) od granicy terenu planowanej inwestycji oraz biorąc pod uwagę 
lokalizację w otoczeniu istniejących i planowanych zakładów przeanalizowano 
oddziaływania skumulowane przy następujących założeniach:  

Od strony południowo - wschodniej budynek produkcyjno – magazynowy z częścią 
socjalno – biurową firmy POL-SKONE. Z „Karty informacyjnej planowanego 
przedsięwzięcia…” oprac. 2015 r. wynika, że Zakład funkcjonować będzie tylko w porze 
dnia.  

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w południowo – wschodniej części 
działki funkcjonuje fabryka silników ABM (Hala A1) oraz hale magazynowo logistyczne 
„Stokrotki” (Hala C1).   

W związku z tym, że wszystkie obiekty MLP funkcjonować będą całodobowo, 
obliczenia skumulowane z zakładem Polskone przeprowadzono dla pory dnia i pory nocy.   

Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 3 rodzaje źródeł hałasu mających wpływ 
na wielkość emisji hałasu do środowiska. Pierwsza grupa to źródła ruchome (pojazdy 
samochodowe poruszające się po terenie inwestycji), druga grupa są to źródła stacjonarne 
(na dachu obiektów kubaturowych), trzecia grupa to obiekty produkcyjnej (źródło 
budynek).  

 
a) Źródła ruchome: 
W obrębie istniejących i projektowanych obiektów MLP znajdować się będzie ok. 

227 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz ok. 43 miejsc parkingowych 
dla samochodów ciężarowych, które będą zlokalizowane w obszarze pomiędzy obiektem 
A i B. 
Przewidywany skumulowany ruch pojazdów na terenie całej inwestycji (obiekty A, B i C):  

- samochody osobowe: 500 pojazdów/dobę  
- samochody dostawcze i ciężarowe: 100 pojazdów/dobę  

Do obliczeń przyjęto wariant najbardziej niekorzystny uwzględniający przyjazd 80% 
z wszystkich pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych w ciągu 8 najbardziej 
niekorzystnych godzin pory dnia.  

W porze nocy w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godzinie nocy na teren inwestycji 
może przyjechać 5% pojazdów.  

 

Do obliczeń założono średnią prędkość ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych 
na poziomie Vs=15km/h. co dla średniej długości przejazdu po terenie inwestycji 
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wynoszącego 280÷560 m (na terenie parkingu i dróg wewnętrznych wjazd/wyjazd) daje 
czas przejazdu 67,2÷134,4 sek. 

 
Zakład POLSKONE 

Założenia do obliczeń przyjęto na postawie „Karty informacyjnej przedsięwzięcia 
polegającego na budowie Zakładu POL-SKONE w Lublinie..” oprac. EKO-PROJEKT, 
Lublin 2015 r. tj.  

Przewiduje się następujący ruch pojazdów samochodowych na terenie Inwestycji:  
 samochody osobowe 218 poj./dobę 
 samochody dostawcze 10 poj./dobę 
 samochody ciężarowe 20 poj./dobę 

Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakładający, że 
w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia na teren inwestycji przyjedzie 75% 
samochodów osobowych (tj. 164 poj) oraz wszystkie samochody dostawcze i ciężarowe. 
W porze nocy nie będzie odbywał się ruch samochodów dostawczych i  ciężarowych.  

Do obliczeń założono średnią prędkość ruchu pojazdów osobowych na poziomie 
Vs=15km/h. co dla średniej długości przejazdu po terenie inwestycji wynoszącego 
120÷240 m (na terenie parkingu i dróg wewnętrznych wjazd/wyjazd) daje czas przejazdu 
28,8÷57,6 sek. 

Do obliczeń założono średnią prędkość ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych 
na poziomie Vs=15km/h. co dla średniej długości przejazdu po terenie inwestycji 
wynoszącego 710 m (na terenie dróg wewnętrznych, wjazd/wyjazd) daje czas przejazdu 
170,4 sek. 

 
W analizie akustycznej obliczenia wykonano z wykorzystaniem instrukcji ITB 

338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania misji hałasu 
przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r. oraz Instrukcji ITB nr 311. Metoda 
prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych, 
Warszawa 1991 r.   

Parametrem charakteryzującym zastępcze punktowe źródło dźwięku jest obliczony 
równoważnych poziom mocy akustycznej. Równoważny poziom mocy akustycznej A 
zastępczego punktowego źródła dźwięku (na trasach przejazdów samochodów na 
drogach wewnętrznych, zgodnie z instrukcją ITB 338/2008) określono z zależności: 
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gdzie:  
LWeqn  – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB  
LWn  – poziom mocy dla danej opcji ruchowej, dB  
ti  – czas trwania danej operacji ruchowej,   
N – liczba operacji ruchowych  czasie T  
T -  czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, s  

 
Źródła dźwięku na parkingach i w strefach dostaw zamieniono na cztery 

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

(samochody dostawcze i ciężarowe), 
 hamowanie pojazdów  
 włączenie silnika, start, 
 odjazd. 
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Dla każdej z tych sytuacji obliczono LAwegi źródeł zastępczych jako dane wyjściowe 
do analizy komputerowej. Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego 
punktowego źródła dźwięku (na parkingach, w strefach dostaw i strefach załadunkowo – 
rozładunkowych zgodnie z instrukcją ITB nr 311 z 1991) określono z zależności: 

        LAwegi = 10 log 1/T ( 


n

i

ti
1

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

 
gdzie:  
LAwegi  -  równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB, 
ti - czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAw , min., 
T - normowy czas obserwacji dla źródeł hałasu przemysłowego: 
 • dla dnia T = 480 min., 
 • dla nocy T = 60 min.  
tp - łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min., 
LAW - poziom mocy akustycznej A podczas działania źródła hałasu w czasie tj., 
LAp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, 

przyjmuje się LAp = 0 dB. 
 
Wyliczony sumaryczny (skumulowany) równoważny poziom dźwięku A (dla pory 

dnia) dla pojazdów samochodowych rozłożono na zastępcze punktowe źródła hałasu wg 
wzoru:  

LWn dla 1-ego ze źródeł punktowych zastępczych obliczono w wzoru:  
LWn = LW -10log n  
gdzie: 
 LW – poziom mocy akustycznej całego źródła powierzchniowego  
 n – liczba źródeł cząstkowych  
Obliczenia zostały wykonane w odpowiednich arkuszach kalkulacyjnych według 

powszechnie obowiązujących w matematyce hałasu wzorów. Wyniki obliczeń dla 
zastępczych punktowych źródeł dźwięku przedstawiono w tabeli nr 2.  

 
b) Źródła stacjonarne 

Obiekty MLP w tym istniejący Zakład ABM i hala magazynowo logistyczna C1.  
Stacjonarne źródła hałasu to: urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej,  

klimatyzacji, czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu i ścianach bocznych budynków, 
agregaty chłodnicze. Rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu dla istniejących 
obiektów przedstawiono na mapie akustycznej - zał. nr 9 i 9.1.  

Zakład POLSKONE 
Stacjonarne źródła hałasu to: wentylatory, centrale, jednostki zewnętrzne filtracyjne. 

Rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu przedstawiono na mapie akustycznej - zał. 
nr 9 i 9.1. 

 
c) Źródła budynek – obiekty produkcyjne  

Obiekty MLP w tym istniejący Zakład ABM i hala magazynowo logistyczna C1.  
Poziom mocy akustycznej wewnątrz obiektów ABM oraz pozostałych hal 

magazynowo logistycznych nie przekracza 80dB. Obliczenia przeprowadzono w 
arkuszach kalkulacyjnych zakładając najbardziej niekorzystny wariant zlokalizowania 
„źródła wewnętrznego” w odległości 1 metra od wszystkich ścian budynku (1÷4) i 2 metrów 
od dachu (ściana 5). Wyniki obliczeń zawarto w wydrukach komputerowych. Dla 
istniejących obiektów (hala A1 oraz hala C1 przyjęto izolacyjność właściwą przegród 
elewacji = 29 dB., izolacyjność dachu – 23 dB.  Dla projektowanych obiektów przyjęto 
izolacyjność właściwą przegród elewacji i dachu na poziomie 23 dB.  

Otrzymano następujące wyniki:  
- dla ścian bocznych (1÷4) budynku na poziomie 75,2 dB 
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- dla ściany 5 (dach) na poziomie 73,3 dB  
 
Zakład POLSKONE 
Hala produkcyjna – hala produkcji futryn stalowych  

Na podstawie wyników pomiarów hałasu w Zakładzie w Niemcach stwierdza się, że hałas 
na stanowiskach pracy waha się w przedziale 75,0÷89,1 dB. Wyliczono skumulowany 
poziom hałasu w wysokości 92,9 dB wewnątrz obiektu. (źródło budynek 1). 

Magazyny  
Poziom mocy akustycznej w części magazynowej, gdzie źródłem hałasu jest praca 

wózków widłowych, nie przekracza 80dB (źródło budynek 2).  
Hala produkcyjna – hala produkcji drzwi i ościeżnic MDF  

Na podstawie wyników pomiarów hałasu w Zakładzie w Niemcach stwierdza się, że hałas 
na stanowiskach pracy waha się w przedziale 72,0÷90,0 dB. Wyliczono skumulowany 
poziom hałasu w wysokości 96,1 dB wewnątrz obiektu. (źródło budynek 3). 

Sprężarkownia 
Poziom mocy akustycznej w obiekcie sprężarkowni: 3 sprężarki o mocy akustycznej do 95 
dB każda co daje poziom skumulowany 99,8 dB. (źródło budynek 4).  

Rębak  
Poziom mocy akustycznej w obiekcie 90 dB od urządzenie rębaka.  (źródło budynek 5).  

Rozważano dwa warianty lokalizacji pomieszczenia rębaka. Wybrany wariant 
zakłada lokalizację pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia kotłowni. 
Lokalizacja w tym miejscu jest lepsza ze względu na ograniczenie drogi transportu 
uzyskanych w rębaku zrębków. Rozwiązanie takie jest również bardziej korzystne ze 
względu na zwiększenie odległości od zabudowy jednorodzinnej przy ul. Rataja. Ze 
względów technologicznych umiejscowienie pomieszczenia rębaka w oddaleniu od 
pomieszczenia kotłowni (za silosem) jest mniej korzystniejsze. Z tego względu 
modelowanie emisji hałasu wykonano z uwzględnieniem rozwiązania mniej korzystnego 
dla środowiska – bliżej zabudowy jednorodzinnej. 

 
Przyjęta izolacyjność właściwa przegród uwzględnia obecność wejść do budynku, 

okien i bram. Izolacyjność wypadkową dla każdej ze ścian obliczono z wzoru:  

R = 10 log 
iR

i xS

S
1,010  ,[dB] 

gdzie :  
 S   -  iS , m2 

 Si  - powierzchnia i-tego elementu o izolacyjności Ri, m
2 

 Ri  - izolacyjność akustyczna i-tego elementu, dB 
 
LWn dla 1-ego ze źródeł punktowych zastępczych obliczono w wzoru:  
LWn = LW -10log n  
gdzie: 
 LW – poziom mocy akustycznej całego źródła powierzchniowego  
 n – liczba źródeł cząstkowych  
 
Następnie przeprowadzono obliczenia i określono poziom dźwięku wewnętrznego 

dla każdej ze ścian zewnętrznych hali (źródło budynek) korzystając z wzoru:  
  

Lwew = Law + 10 log (1 / 2πr2 + 4/R) 
gdzie:  

r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku  
R – stała akustyczna  
R = A/1- α 
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A – chłonność akustyczna pomieszczeń 
A = α * Sc 
α – średni współczynnik pochłaniania dźwięku (przyjęto α = 0,15) 
Sc – całkowita powierzchnia pomieszczenia (ściany, sufit, podłoga)  

 
Obliczenia przeprowadzono w arkuszach kalkulacyjnych zakładając wariant 

zlokalizowania „źródła wewnętrznego” w odległości 1 metra od wszystkich ścian budynku 
(1÷4) i 1,5 metrów od dachu (ściana 5). Wyniki obliczeń zawarto w wydrukach 
komputerowych.  

Otrzymano następujące wyniki:  
Hala produkcyjna – hala produkcji futryn stalowych  
- dla ścian bocznych (1÷4) budynku na poziomie 88,1 dB 
- dla ściany 5 (dach) na poziomie 86,8 dB 
Magazyny  
- dla ścian bocznych (1÷4) budynku na poziomie 75,2 dB 
- dla ściany 5 (dach) na poziomie 73,9 dB 
Hala produkcyjna – hala produkcji drzwi i futryn MDF  
- dla ścian bocznych (1÷4) budynku na poziomie 91,3 dB 
- dla ściany 5 (dach) na poziomie 90,0 dB 
Sprężarkownia 
- dla ścian bocznych (1÷4) budynku na poziomie 95,0 dB 
- dla ściany 5 (dach) na poziomie 93,7 dB 
Rębak  
- dla ścian bocznych (1÷4) budynku na poziomie 85,2 dB 
- dla ściany 5 (dach) na poziomie 83,9 dB 
 
Izolacyjność ścian (obiekty Polskone)  

Ściany zewnętrzne, hali produkcyjnej i magazynowej produkcyjno magazynowa – blacha 
trapezowa, wełna mineralna 20 cm, blacha trapezowa – izolacyjność 37 dB. Dach: panele 
z blachy trapezowej, folia PE membrana PC, izolacyjność 25 dB. Dla budynku 
magazynowego i produkcyjnego przyjęto: izolacyjność właściwą (wypadkową) przegród 
elewacji = 29 dB, izolacyjność dachu – 25 dB.   

 
Współczynniki odbicia od ścian dla obiektów:   
Obiekt hali typu „źródło budynek” oraz pozostałe budynki o charakterze 

ekranującym – współczynniki odbicia: 
 dla ścian pełnych bez otworów współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0 
 dla pozostałych ścian współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 0,8  
 dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  
 
Do obliczeń przyjęto pracę obiektów MLP całodobową. Założenia do obliczeń i 

obliczenia wykonano dla pory dnia oraz dla pory nocy.  
Rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu na poszczególnych obiektach 

przedstawiono w tabeli nr 2.  
 
Na obecnym etapie opracowań środowiskowych wprowadzono zmiany (korekty) w 

zakresie dotyczącym rodzaju, ilości oraz lokalizacji źródeł hałasu w stosunku do obiektów 
zrealizowanych tj. obiektu C1 i A1. Zmiany te wynikają z otrzymania bieżących danych w 
zakresie rodzaju, ilości oraz lokalizacji źródeł hałasu na terenie inwestycji. Różnice mogą 
wynikać z uszczegółowienia projektów budowlanych lub zmian tych projektów (projekty 
zamienne), które nie wymagały zmiany decyzji środowiskowych. W związku z tym dane 
wejściowe wprowadzone do programu obliczeniowego, dotyczące zrealizowanego 
segmentu obiektu C oraz segmentu budynku produkcyjno-magazynowego A nie są 
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całkowicie zbieżne z danymi wykorzystanymi w analizach akustycznych przedstawionych 
w dokumentach weryfikowanych na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w 2014 r. 

 
 
Tabela 2 Wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla grup pojazdów i urządzeń.  

  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Budynek produkcyjno - magazynowy POLSKONE 

Wentylator dachowy 60,0 - 1 60,0 - 1 

Wentylator dachowy 60,0 - 1 60,0 - 2 

Budynek administracyjno – biurowy  

Centrala nawiewno - wywiewna    65,0 - 1 65,0 - 3 

Wentylator dachowy 60,0 - 1 60,0 - 4 

Centrala nawiewno - wywiewna    65,0 - 1 65,0 - 5 

Wentylator dachowy 60,0 - 1 60,0 - 6 

Zewnętrzne źródła hałasu  

Wentylator zespołu filtracyjnego  85,0 - 1 92,0 - 7 

Wentylator zespołu filtracyjnego  85,0 - 

Wentylator zespołu filtracyjnego  85,0 - 

Wentylator zespołu filtracyjnego  85,0 - 

Wentylator zespołu filtracyjnego  85,0 - 

Wentylator transportu 
pneumatycznego 

85,0 - 1 85,0 - 8 

Transporter z silosu do kotłowni  75,0 - 1 75,0 - 9 

Wentylator zespołu filtracyjnego 85,0 - 1 88,0 - 10 

Wentylator zespołu filtracyjnego 85,0 - 

Wentylator transportu 
pneumatycznego 

85,0 - 1 85,0 - 11 

Ruch pojazdów samochodowych  

Wjazd/wyjazd wszystkich 
samochodów  

81,9 - 1 81,9 - 12 

Samochody osobowe, dostawcze i 
ciężarowe na drogach wewnętrznych 

83,7 - 3 78,9 - 13÷15 

Samochody osobowe, dostawcze i 
ciężarowe na drogach wewnętrznych  

79,2 - 2 76,2 - 16÷17 

Samochody dostawcze i ciężarowe 
na drogach wewnętrznych   

93,0 - 23 75,4 - 18÷40 

Samochody osobowe, dostawcze i 
ciężarowe na drogach wewnętrznych 

83,7 - 3 78,9 - 41÷43 

Samochody dostawcze i ciężarowe  
w strefie załadunkowo – 

81,6 - 3 76,8 - 44÷46 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

rozładunkowej  

Zatoka parkingowa samochodów  
ciężarowych  

75,4 - 1 75,4 - 47 

Samochody osobowe na parkingu  77,8 - 8 68,8 - 48÷55 

Hala produkcyjno – magazynowa (BUDYNEK A) 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 1 64,8 64,8 56 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 

Centrala nawiewno wywiewna  97,7 97,7 1 97,7 97,7 57 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 

Wentylator wyciągowy 82,0 82,0 1 85,0 85,0 58 

Wentylator wyciągowy 82,0 82,0 

Centrala nawiewno wywiewna  97,7 97,7 1 97,7 97,7 59 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 1 73,0 73,0 60 

Jednostka zewnętrzna chłodzenia  60,0 60,0 4 66,0 66,0 61 

Jednostka zewnętrzna chłodzenia  60,0 60,0 

Jednostka zewnętrzna chłodzenia  60,0 60,0 

Jednostka zewnętrzna chłodzenia  60,0 60,0 

Czerpnia powietrza  70,0 70,0 1 91,3 91,3 62 

Wyrzutnie powietrza  70,0 70,0 

Wyrzutnie powietrza  70,0 70,0 

Wyrzutnie powietrza  70,0 70,0 

Wyrzutnia z komina  86,0 86,0 

Wyrzutnia z komina  86,0 86,0 

Wyrzutnia z komina  87,0 87,0 

Wyrzutnie powietrza  77,5 77,5 1 80,8 80,8 63 

Wyrzutnie powietrza  77,5 77,5 

Centrala nawiewno wywiewna  68,4 68,4 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 1 77,5 77,5 64 

Wyrzutnia powietrza  77,5 77,5 

Wyrzutnia powietrza  79,0 79,0 1 79,3 79,3 65 

Czerpnia powietrza  65,0 65,0 

Wentylator dachowy  66,0 66,0 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Czerpnia powietrza (ścienna) 70,0 70,0 5 70,0 70,0 66÷70 

Wentylator dachowy  76,0 76,0 1 76,0 76,0 71 

Wentylator wyciągowy 82,0 82,0 1 82,0 82,0 72 

Wentylator wyciągowy 70,0 70,0 

Wentylator dachowy  76,0 76,0 3 76,0 76,0 73÷75 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 1 61,5 61,5 76 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 

Wyrzutnia powietrza  56,0 56,0 

Czerpnia dachowa  70,0 70,0 1 74,9 74,9 77 

Centrala nawiewno wywiewna  73,2 73,2 

Wentylator dachowy (awaryjny)  84,0 84,0 1 84,4 84,4 78 

Wentylator dachowy  73,0 73,0 

Czerpnia powietrza (ścienna) 70,0 70,0 1 73,0 73,0 79 

Czerpnia powietrza (ścienna) 70,0 70,0 

Czerpnia powietrza (ścienna) 56,0 56,0 1 73,0 73,0 80 

Czerpnia powietrza (ścienna) 70,0 70,0 

Czerpnia powietrza (ścienna) 70,0 70,0 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 1 73,2 73,2 81 

Wentylator dachowy  57,0 57,0 

Wentylator dachowy  73,0 73,0 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 1 97,7 97,7 82 

Centrala nawiewno wywiewna  97,7 97,7 

Wentylator wyciągowy 73,0 73,0 1 97,7 97,7 83 

Centrala nawiewno wywiewna  97,7 97,7 

Wentylator wyciągowy 76,0 76,0 1 97,7 97,7 84 

Centrala nawiewno wywiewna  97,7 97,7 

Wentylator wyciągowy 76,0 76,0 

Wentylator wyciągowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 85 

Wentylator wyciągowy 76,0 76,0 

Wentylator dachowy 57,0 57,0 1 60,0 60,0 86 

Wyrzutnia powietrza  56,0 56,0 

Czerpnia powietrza (ścienna) 70,0 70,0 7 70,0 70,0 87÷93 

Centrala nawiewno wywiewna 
(ścienna)  

93,2 - 1 93,2 93,2 94 

Budynek administracyjno – biurowy (BUDYNEK A) 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Wyrzutnia powietrza  56,0 - 1 56,0 - 95 

Wentylator dachowy  57,0 - 1 61,8 - 96 

Wentylator dachowy  57,0 - 

Wentylator dachowy  57,0 - 

Jednostka zewnętrzna 
klimatyzacyjna 

75,6 - 1 81,0 77,2 97 

Jednostka zewnętrzna 
klimatyzacyjna 

75,6 - 

Centrala nawiewno wywiewna  72,2 72,2 

Centrala nawiewno wywiewna  75,6 75,6 

Jednostka zewnętrzna chłodzenia  60,0 60,0 1 70,8 70,8 98 

Jednostka zewnętrzna chłodzenia  60,0 60,0 

Wyrzutnie powietrza  70,0 70,0 

Obiekty magazynowo – logistyczne (BUDYNEK  B) 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 99 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Kominek promiennika  55,0 55,0 

Kominek promiennika  55,0 55,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 100 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Kominek promiennika  70,0 70,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 101 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 102 

Kominek promiennika  76,0 76,0 

Kominek promiennika  70,0 70,0 

Wentylator dachowy 55,0 55,0 

Wentylator dachowy 55,0 55,0 

Wentylator dachowy 55,0 55,0 

Urządzenia na dachu budynku biurowo – socjalnego (budynek B) 

Wentylator dachowy  57,0 - 1 57,0 - 103 

Wyrzutnia z centrali wentylacyjnej   77,5 77,5 1 77,5 77,5 104 

HALA C2 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 105 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 106 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 1 58,0 58,0 107 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 58,0 58,0 108 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Urządzenia na dachu budynku biurowo – socjalnego (budynek C2) 

Wentylator dachowy  57,0 - 1 75,5 77,5 109 

Wyrzutnia z centrali wentylacyjnej   77,5 77,5 

HALA C1 

Kominek promiennika  55,0 55,0 1 70,5 70,5 110 

Kominek promiennika  55,0 55,0 

Kominek promiennika  55,0 55,0 

Kominek promiennika  55,0 55,0 

Wentylator dachowy 70,0 70,0 

Wentylator dachowy 65,0 65,0 1 72,1 72,1 111 

Kominek promiennika  65,0 65,0 

Wentylator dachowy 70,0 70,0 

Wentylator dachowy 65,0 65,0 1 68,0 68,0 112 

Wentylator dachowy 65,0 65,0 

Wentylator dachowy 65,0 65,0 1 69,8 69,8 113 

Wentylator dachowy 65,0 65,0 

Wentylator dachowy 65,0 65,0 

Urządzenia na dachu budynku biurowo – socjalnego (przy budynku C1) 

Wentylator dachowy  57,0 - 1 57,0 - 114 

Centrala wentylacyjna   77,5 77,5 1 80,5 80,5 115 

Centrala wentylacyjna   77,5 77,5 

Centrala wentylacyjna   77,5 77,5 1 77,5 77,5 116 

Urządzenia na powierzchni terenu (przy budynku C1) 

Sprężarka 81,8 81,8 1 94,4 94,4 

 

117 

Sprężarka 81,0 81,0 

Sprężarka 81,0 81,0 

Sprężarka 76,0 76,0 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Sprężarka 86,0 86,0 

Sprężarka 85,0 85,0 

Sprężarka 88,0 88,0 

Sprężarka 89,8 89,8 

Skraplacz  85,0 85,0 1 91,5 91,5 118 

Skraplacz 84,0 84,0 

Skraplacz 85,0 85,0 

Skraplacz 86,0 86,0 

Skraplacz 81,0 81,0 

Skraplacz  70,0 70,0 1 74,1 74,1 119 

Skraplacz 72,0 72,0 

Agregat prądotwórczy w obudowie 
wyciszonej  

86,2 86,2 1 86,2 86,2 120 

HALA C3 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 121 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 122 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Wentylator dachowy 70,0 70,0 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 1 59,8 59,8 123 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 76,0 76,0 124 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Urządzenia na dachu budynku biurowo – socjalnego (budynek C3) 

Wentylator dachowy  57,0 - 1 75,5 77,5 125 

Wyrzutnia z centrali wentylacyjnej   77,5 77,5 

HALA C4 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 126 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 79,0 79,0 127 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 

Wentylator dachowy 70,0 70,0 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 1 59,8 59,8 128 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Wentylator dachowy 76,0 76,0 1 76,0 76,0 129 

Kominek nagrzewnicy 55,0 55,0 

Kominek nagrzewnicy  55,0 55,0 

Urządzenia na dachu budynku biurowo – socjalnego (budynek C4) 

Wentylator dachowy  57,0 - 1 75,5 77,5 130 

Wyrzutnia z centrali wentylacyjnej   77,5 77,5 

Samochody na parkingach i miejscach postojowych  

Samochody osobowe na parkingach, 
czas manewrowania 10 sek dla 
każdego pojazdu. Pora dnia 208 poj., 
pora nocy 13 pojazdów.  

77,6 74,6 8 68,6 65,6 131÷138 

Samochody ciężarowe i dostawcze w 
strefach dostaw, czas manewrowania 
30 sek. pora dnia 16 pojazdów, pora 
nocy 2 pojazdy 

82,2 82,2 4 76,2 76,2 139÷142 

Samochody osobowe na parkingach, 
czas manewrowania 10 sek dla 
każdego pojazdu. Pora dnia 24 poj., 
pora nocy 6 pojazdów.   

68,2 71,2 1 68,2 71,2 143 

Samochody ciężarowe w strefach 
dostaw. czas manewrowania 30 sek., 
pora dnia 20 pojazdów, pora nocy 2 
pojazdy. 

83,2 82,2 2 80,2 79,2 144÷145 

Miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych. Czas manewrowania 
15 sek. Pora dnia 50 pojazdów.  

84,2 - 3 79,4 - 146÷148 

Samochody osobowe na parkingach. 
czas manewrowania 10 sek dla 
każdego pojazdu. Pora dnia 120 poj., 
pora nocy 12 pojazdów  

75,2 74,2 4 69,2 68,2 149÷152 

Samochody ciężarowe w strefach 
dostaw. czas manewrowania 30 sek., 
pora dnia 8 pojazdów, pora nocy 2 
pojazdy. 

79,2 82,2 2 76,2 79,2 153÷154 

Samochody ciężarowe w strefach 
dostaw. czas manewrowania 30 sek., 
pora dnia 10 pojazdów, pora nocy 6 
pojazdy. 

86,2 87,0 2 80,2 81,0 155÷158 

Samochody osobowe na parkingach. 
czas manewrowania 10 sek dla 
każdego pojazdu. Pora dnia 48 poj., 
pora nocy 13 pojazdów.   

71,2 74,6 3 66,4 69,8 159÷161 
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  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Samochody ciężarowe w strefach 
dostaw. czas manewrowania 30 sek., 
pora dnia 10 pojazdów, pora nocy 2 
pojazdy. 

80,2 82,2 4 74,2 76,2 162÷165 

Ruch pojazdów – źródła liniowe  

L1 – Wjazd/wyjazd samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych., odcinek 20m, czas 
przejazdu 4,8 sek., pora dnia: 
osobowe 2x400 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2 x 80 poj., pora nocy: 
osobowe 50 poj., dostawcze i 
ciężarowe 20 poj.  

85,7 85,0 1 85,7 85,0 L1 

L2 – Samochody osobowe  i 
ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 100m, czas 
przejazdu 36,0 sek., pora dnia: 
osobowe 2x208 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2 x 8 poj., pora nocy: 
osobowe 13 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2 poj. 

87,1 84,8 1 87,1 84,8 L2 

L3 – Samochodowy osobowe na 
drogach wewnętrznych, odcinek 
50m, czas przejazdu 12,0 sek., pora 
dnia: osobowe 2x208 poj., pora nocy: 
osobowe 13 poj.  

78,4 75,4 1 78,4 75,4 L3 

L4 – Samochodowy osobowe na 
drogach wewnętrznych, odcinek 
20m, czas przejazdu 4,8 sek., pora 
dnia: osobowe 2x208 poj., pora nocy: 
osobowe 13 poj. 

74,4 65,4 1 74,4 65,4 L4 

L5 – Samochodowy osobowe na 
drogach wewnętrznych, odcinek 
90m, czas przejazdu 21,6 sek., pora 
dnia: osobowe 2x52 poj., pora nocy: 
osobowe 13 poj. 

77,9 76,8 1 78,0 76,8 L4 

L6 – Samochodowy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 130m, czas 
przejazdu 31,2 sek., pora dnia: 
osobowe 2x168 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2x20+50 poj., pora nocy: 
osobowe 24 poj., dostawcze i 
ciężarowe 12 poj.   

91,0 90,8 1 91,0 90,8 L6 

L7 – Samochodowy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 160m, czas 
przejazdu 38,4 sek., pora dnia: 
osobowe 2x120 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2x48 poj., pora nocy: 

91,9 89,8 1 91,9 89,8 L7 



  94 

  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku dla 
grupy pojazdów i  

urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 

[dB] 

Pora 
dnia 

[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

osobowe 12 poj.,  dostawcze i 
ciężarowe 8 poj.   

L8 – Samochodowy dostawcze i 
ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 60m, czas 
przejazdu 14,4 sek., pora dnia: 
dostawcze i ciężarowe 2x8 poj., pora 
nocy: dostawcze i ciężarowe 2 poj.    

79,0 79,0 1 79,0 79,0 L8 

L9 – Samochodowy dostawcze i 
ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 40m, czas 
przejazdu 9,6 sek., pora dnia: 
dostawcze i ciężarowe 2x8 poj., pora 
nocy: dostawcze i ciężarowe 2 poj.   

77,3 77,3 1 77,3 77,3 L9 

L10 – Samochodowy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 30m, czas 
przejazdu 7,2 sek., pora dnia: 
osobowe 2x24 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2x20+40 poj., pora nocy: 
osobowe 6 poj.,  dostawcze i 
ciężarowe 2 poj.   

82,0 77,7 1 82,0 77,7 L10 

L11 – Samochodowy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 70m, czas 
przejazdu 16,8 sek., pora dnia: 
osobowe 2x24 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2x20 poj., pora nocy: 
osobowe 6 poj.,  dostawcze i 
ciężarowe 2 poj.   

84,1 80,6 1 84,1 80,6 L11 

L12 – Samochodowy dostawcze i 
ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 130m, czas 
przejazdu 31,2 sek., pora dnia: 
dostawcze i ciężarowe 50 poj.,  

87,3 - 1 87,3 - L12 

L13 – Samochodowy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 30m, czas 
przejazdu 7,2 sek., pora dnia: 
osobowe 2x48 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2x10+50 poj., pora nocy: 
osobowe 13 poj.,  dostawcze i 
ciężarowe 2 poj.   

82,9 77,8 1 82,9 77,8 L13 

L14 – Samochodowy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe na drogach 
wewnętrznych, odcinek 90m, czas 
przejazdu 21,6 sek., pora dnia: 
osobowe 2x48 poj., dostawcze i 
ciężarowe 2x10 poj., pora nocy: 
osobowe 13 poj.,  dostawcze i 
ciężarowe 2 poj.   

83,2 82,6 1 83,2 82,6 L14 



  95 

 
Przy analizie akustycznej wykorzystano następujące materiały:  

1. Instrukcja ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 
imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r.  

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

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

Źródła hałasu ruchome i stacjonarne oznaczono na mapie akustycznej dla pory 
dnia zał. nr 9 i 10.  

Drgania i wibracje 
Planowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z możliwością wystąpienia 

drgań czy też wibracji na terenie obiektu. Jest to zagadnienie szersze i dotyczy w zasadzie 
wszystkich przedsięwzięć w których używane są maszyny czy urządzenia. Celem 
wyeliminowania możliwości wystąpienia drgań czy wibracji należy je prawidłowo używać i 
serwisować. Podstawowymi przyczynami wystąpienia drgań czy wibracji od maszyn i 
urządzeń jest brak okresowych przeglądów technicznych, brak regularnego smarowania 
mechanizmów i przekładni, złe ustawienie maszyny na podłożu, niewystarczające 
przymocowanie (stabilizacja) maszyny na podłożu, uszkodzone, nieprzykręcone bądź 
poluzowane osłony urządzenia. Są to przyczyny, które w sposób łatwy i szybki można 
usunąć, bądź przy prawidłowym użytkowaniu, konserwowaniu i serwisowaniu maszyn i 
urządzeń całkowicie je wyeliminować.  

 
Metody ochrony przed nadmiernym hałasem. 
Etap funkcjonowania inwestycji nie będzie powodował uciążliwości akustycznych 

przy założeniach przyjętych do analizy akustycznej. Ważne jest zapewnienie 
prawidłowego użytkowania, konserwowania i serwisowania maszyn i urządzeń 
(wentylacja, klimatyzacja) celem niedopuszczenia do powstania drgań czy wibracji na 
terenie obiektu.  

 

11.5.5. Założenia do analizy komputerowej – metoda prognozowania hałasu. 

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

Program „LEQ Professional wersja 6-2015” służy do prognozowania poziomu 
dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub 
empirycznych. Został on oparty o model obliczeniowy rozprzestrzenia się hałasu w 
środowisku zawartym w normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas 
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” oraz Instrukcje Instytutu 
Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. 

Norma ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej. Ogólna metoda obliczania” jest proponowana w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) 
jako referencyjna obliczeniowa metoda oceny hałasu emitowanego do środowiska. 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na 
podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej 
określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala 
to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości 
położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, 
przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  
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Obliczenia wykonano dla obszaru 540 x 540m., dla częstotliwości f–500 Hz, w 
siatce punktów obserwacji 15 x 15 m. Zakład funkcjonować będzie całodobowo w 
systemie 3-zmianowym. Ruch pojazdów samochodowych zarówno w porze dna jaki pory 
nocy.  

Założenia do obliczeń i obliczenia wykonano dla pory dnia oraz dla pory nocy.  
Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano dane producenta (DTR) urządzeń oraz 

informacje od Inwestora w zakresie czasu pracy poszczególnych urządzeń (zarówno 
maszyn stacjonarnych jak również pojazdów). Wyniki odniesiono do wymogów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112). 

Dane wyjściowe do obliczeń wpływu hałasu na środowisko zebrano w poniższych 
tabelach (wydruk danych wejściowych z programu komputerowego „LEQ Professional 
wersja 6-2015”).  
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Dane do obliczeń – pora dnia  
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Dane do obliczeń – pora nocy 
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11.5.6. Analiza wyników 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń przewiduje się, że  
etap eksploatacji inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach 
otrzymanych od Inwestora nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla 
terenów chronionych akustycznie.  

Wyniki w punktach obserwacji przedstawiają się następująco:  
 

Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyników – pora dnia  
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  187.8  503.5    1.5   36.7 
      2  187.8  504.2    4.0   37.5 
      3  288.6  417.4    1.5   38.4 
      4  288.6  417.4    4.0   39.2 
      5  380.8  335.0    1.5   38.7 
      6  380.8  335.0    4.0   39.5 
      7  449.3  278.6    1.5   43.5 
      8  449.3  278.6    4.0   44.3 

 
Koniec obliczeń                              

 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyników – pora nocy  

 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  187,8  503,5    1.5   33.9 
      2  187,8  504,2    4.0   34.7 
      3  288,6  417,4    1.5   34.0 
      4  288,6  417,4    4.0   34.8 
      5  380,8  335,0    1.5   35.0 
      6  380,8  335,0    4.0   35.8 
      7  449,3  278,6    1.5   35.2 
      8  449,3  278,6    4.0   36.0 
                                    
Koniec obliczeń                              

              

Graficzne przedstawienie wyników komputerowych obliczeń przedstawiono na 
mapie akustycznej – zał. nr 9 dla pory dnia i zał. nr 10 dla pory nocy. Przebieg izofon 
graficznie zostały wykreślony na wysokości 4.0 m.   

 
 

11.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 
ziemi 

Etap realizacji 
Prace budowlane muszą być prowadzone wyłącznie z użyciem sprawnego sprzętu 

budowlanego, aby wykluczyć ewentualny wyciek substancji ropopochodnych i 
zanieczyszczenie gruntu. W przypadku rozszczelnienia się układów lub zbiorników 
zawierających substancje chemiczne (paliwa), muszą one zostać natychmiast zebrane, a 
zanieczyszczony grunt zabezpieczony.  

Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania zakładu, 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan środowiska glebowego i gruntowego w 
obrębie parceli oraz poza nią. Warunkiem jest prawidłowe prowadzenie eksploatacji 
obiektu, a w szczególności właściwej gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki 
odpadami.  
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Podczas eksploatacji inwestycji kontroli musi podlegać szczelność kanałów i 
zbiorników wszelkich substancji chemicznych oraz ścieków, aby uniknąć ewentualnego 
zanieczyszczenia gruntu na skutek wycieku.  

Inwestycja projektowana jest poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi 
ziemi. 

Etap likwidacji 
Etap potencjalnej likwidacji obiektu, zakresem prac i oddziaływań będzie zbliżony do 

etapu budowy. Likwidacja obiektu musiałaby odbywać się etapami: 
1. demontaż maszyn i urządzeń, 
2. czyszczenie pomieszczeń i kanałów odprowadzających ścieki, 
3. rozbiórka obiektów 
Po likwidacji obiektów konieczna byłaby odpowiednia rekultywacja terenu, której 

kierunek wskaże ówczesne otaczające zagospodarowanie terenu i potrzeby. 

 
11.7. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 

Etap realizacji 
Oddziaływania na mikroklimat na etapie budowy będą związane ze zmianą 

zagospodarowania powierzchni terenu i docelowym ograniczeniem infiltracji wód 
opadowych. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, wpływ na krajobraz będzie związany 
z lokalizacją na terenie parceli placu budowy, miejsca składowania materiałów 
budowlanych, przemieszczaniem mas ziemnych oraz pracą sprzętu ciężkiego. 
Oddziaływania na tym etapie mogą wywoływać niekorzystny odbiór, ale mają charakter 
przejściowy.  

Oddziaływania na mikroklimat na etapie realizacji inwestycji będą się wiązały z 
lokalnym i czasowym wzrostem zapylenia powietrza w obrębie placu budowy. 

Realizacja inwestycji prowadzona będzie na parceli posiadającej do niedawna 
charakter rolniczy, czyli mający pochodzenie antropogeniczne. Krajobraz terenów 
otaczających zachowa charakter seminaturalny jedynie od strony południowo – zachodniej 
za ul. E. Plewińskiego – w rejonie gdzie planowane jest zachowanie dotychczasowej 
funkcji rolniczej. Tereny sąsiadujące od strony północno - zachodniej i południowo- 
wschodniej osiągną w najbliższym czasie charakter techniczno – produkcyjny, zgodny z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Tereny od strony północno – 
wschodniej (rejon ul. Rataja) mają charakter mieszkalny i rolniczy. 

Planowana Inwestycja wpisuje się w przewidziany miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obszar zabudowy techniczno – produkcyjnej. 
Nowoczesne i estetyczne wykończenie obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu ma 
podstawowe znaczenie dla pozytywnego odbioru nowego charakteru krajobrazowego 
parceli. Równie ważne jest odpowiednie utrzymanie obiektów i terenu w trakcie 
eksploatacji. 

Zmiana charakteru krajobrazu tego terenu będzie znacząca, jednak ocena odbioru 
jest subiektywna. Nowe obiekty, pod warunkiem odpowiedniego wykończenia i utrzymania 
mogą stanowić korzystny element krajobrazowy. Ocena wpływu na krajobraz musi 
uwzględniać przeznaczenie terenu określone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i w takim kontekście należy rozpatrywać wpływ obiektu na krajobraz 
przede wszystkim w odniesieniu do otoczenia. Należy również podkreślić, że budowa 
obiektów C2 – C4 i B stanowią kontynuację realizacji inwestycji, w ramach której 
wzniesiono obiekty A1 i C1. 

Ostateczną ocenę oddziaływania na krajobraz będzie można określić w momencie 
ukończenia Inwestycji. Ocena założeń projektowych jest pozytywna. Rozplanowanie 
obiektów i zagospodarowania terenu oraz planowany sposób wykończenia budynku 
wydaje się w sposób harmonijny i pozytywny wpisywać w otaczające istniejące i 
planowane zagospodarowanie terenu. 
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Etap eksploatacji 
Oddziaływania na klimat należy rozpatrywać jako oddziaływania na mikroklimat w 

obrębie parceli przeznaczonej pod Inwestycję oraz najbliższego otoczenia. Na skutek 
zabudowy i utwardzenia powierzchni terenu nastąpi ograniczenie wielkości infiltracji wody i 
późniejszego parowania z powierzchni gruntu i roślin. Pojawienie się powierzchni dachów i 
powierzchni utwardzonych zwiększy albedo. Ponadto obecność obiektów kubaturowych 
oraz praca silników samochodowych zwiększy emisję promieniowania cieplnego. 
Oddziaływania te będą jednak miały przede wszystkim lokalny charakter. Dobra 
izolacyjność ścian budynku znacznie ograniczy straty ciepła, a tym samym wielkość emisji 
promieniowania cieplnego. 

Na etapie eksploatacji inwestycji, oprócz obecności samych obiektów i 
zagospodarowania terenu, oddziaływania będą związane z obecnością i 
przemieszczaniem się pojazdów obsługujących obiekty.  

Walory krajobrazowe na etapie eksploatacji będą również podyktowane sposobem 
użytkowania terenu i dbałością o jego estetykę. Utrzymanie czystości i porządku na 
terenie zakładu pozwoli na utrzymanie estetyki otoczenia.  

Etap likwidacji 
W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystąpi czasowe niekorzystne 

oddziaływanie na walory krajobrazowe otaczającego terenu, związane z prowadzeniem 
prac rozbiórkowych i demontażowych. Oddziaływania te całkowicie zanikną po 
zakończeniu prac demontażowych. Odpowiednio przeprowadzona rekultywacja może 
mieć pozytywny wpływ na walory krajobrazowe po ewentualnym zakończeniu eksploatacji. 

   
11.8. Oddziaływanie na dobra materialne 

Oddziaływanie zamierzonej inwestycji na dobra materialne w obrębie działki będą 
oczywiste i będą realizacją planów inwestora. W takim aspekcie takie oddziaływania będą 
pożądane i pozytywne.  

Etap budowy 
Prace budowlane będą prowadzone w obrębie parceli należącej do Inwestora. 

Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem budowlanym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania szkodliwego 
wpływu na dobra materialne osób trzecich.. 

Etap eksploatacji 
Planowana do zastosowania technologia oraz rozwiązania i zabezpieczenia 

techniczne zakłada brak wystąpienia negatywnych oddziaływań na otaczającą zabudowę. 
Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 45 m od granicy Inwestycji. 
Rodzaj i skala działalności wykluczają oddziaływania na dobra materialne należące do 
osób trzecich Z przeprowadzonej analizy wpływu Inwestycji na klimat akustyczny i stan 
czystości powietrza atmosferycznego, wynika, że funkcjonowanie planowanych obiektów 
wraz z infrastrukturą nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm w 
otoczeniu parceli, a tym samym nie będzie stanowiło zagrożenia dla dóbr materialnych 
znajdujących się na terenach sąsiednich.  

Etap likwidacji 
Prowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych nie będzie miało znaczącego 

wpływu na tereny otaczające, chociaż na obecnym etapie nie jest możliwe określenie 
sposobu zagospodarowania terenu otaczającego w przyszłości.  

Ewentualne rozbiórki będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego, w wyniku 
czego może wystąpić chwilowe zwiększenie poziomu hałasu na tym terenie. Hałas nie 
będzie osiągać poziomów, które mogłyby mieć wpływ na dobra materialne. Oddziaływania 
te zanikną po ustaniu prac demontażowych.  
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11.9. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 
(zał. nr 9), w obrębie przedmiotowej działki znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 
78-82/39-3, ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin (GEZ). Na podstawie art. 39 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, póz. 1623 z 
późn. zm.) dla obiektów znajdujących się w GEZ, Miejski Konserwator Zabytków uzgadnia 
pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę. Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.) odkryte w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmioty 
posiadające cechy zabytku podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do 
wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

Najbliższy obiekt wpisany do Rejestru zabytków nieruchomych Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie to zespół dworsko-parkowy Felin, w 
skład którego wchodzi dwór oraz park z aleją dojazdową i przyległym terenem otuliny 
zlokalizowane przy ul. Doświadczalnej 50. Obiekt wpisany do Rejestru pod numerem 
A/967 znajduje się w odległości ok. 335 m od granic terenu Inwestycji. Ze względu na 
charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań na tern 
obiekt chroniony.  

 
11.10. Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 

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

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najważniejsze są oddziaływania na powietrze 
atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym 
aspekcie charakter pośredni, związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. W 
oparciu o wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualne 
zmiany można stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących niekorzystne 
oddziaływanie Inwestycji na środowisko, nie wystąpią wzajemne negatywne oddziaływania 
pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 

Istotnym elementem jest również ochrona środowiska gruntowo – wodnego i 
hydrogeologicznego. Prawidłowo zaprojektowana kanalizacja wewnętrzna zapewnia ujęcie 
wszystkich wód opadowych z powierzchni jezdnych i skierowanie ich do separatorów 
substancji ropopochodnych i osadników przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. Dobór urządzeń podczyszczających podyktowany został przewidywanym 
przepływem oraz maksymalnymi stężeniami zanieczyszczeń. Proponowany sposób 
odwodnienia nie niesie ze sobą zagrożenia zanieczyszczenia użytkowego poziomu wód 
podziemnych, a tym samym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Ścieki socjalno – bytowe i porządkowe ujmowane za pomocą wewnętrznego 
systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej, za pośrednictwem którego zostaną skierowane do oczyszczalni ścieków. Taki 
sposób odprowadzenia ścieków również zapewni bezpieczeństwo dla gruntów i wód 
gruntowych.  

Zespół obiektów MLP będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Oddziaływania z tym związane mogą negatywnie wpływać na florę i faunę w otoczeniu 
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zakładu w przypadku wystąpienia przekroczeń dozwolonych emisji. Przeprowadzona 
analiza wykazała brak wystąpienia przekroczeń emisji. 

Ze względu na lokalizację Inwestycji w sąsiedztwie terenów użytkowanych przez 
człowieka (zabudowa przy ul. Rataja), istotne jest rozważenie wpływu wzajemnych 
oddziaływań między elementami środowiska na zdrowie ludzi. W oparciu o wyżej 
przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian można 
stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w przez Inwestora oraz 
prawidłowej eksploatacji inwestycji, nie wystąpią wzajemne negatywne oddziaływania 
pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Przewidywane oddziaływania na 
poszczególne elementy środowiska będą znacznie ograniczone dzięki podejmowaniu 
działań minimalizujących. W związku z tym nie przewiduje się wzajemnego wzmacniania 
oddziaływań, jak również wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań pośrednich 
na ludzi. 

 

12. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz 
opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośredni, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oddziaływania na środowisko.  

12.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę. 
Przy opracowaniu „Raportu...” zastosowane zostały następujące metody zawarte w: 

 metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 
środowiska naturalnego, 

 analizie dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze 
obszaru planowanej inwestycji, 

 Instrukcja ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 
imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r.  

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

 analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących obszar planowanej inwestycji. 
W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na 

ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na poszczególne 
elementy  środowiska. Podstawę oceny oparto na porównaniu wartości otrzymanych z 
wartościami normowymi. W przyjętych metodach zastosowano wielostopniową ocenę 
postępowania poprzez: 

 analizę istniejących parametrów i czynników środowiska według dostępnych 
danych, analizę działań i elementów Inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący 
środowiska, 

 analizę ilościową i ocenę ewentualnych przekroczeń z wykorzystaniem obliczeń 
symulacyjnych określających stopień zagrożenia środowiska za pomocą 
dostępnych programów komputerowych, 

 porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analiz z obowiązującymi wartościami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 

 określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz. 
W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu o 

program „LEQ Professional wersja 6” – Prognozowane hałasu przemysłowego. Biuro 
Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków Tryb., 
ul. Promienna 26. Program „LEQ Professional wersja 6” służy do prognozowania poziomu 
dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub 
empirycznych Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 
oraz Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. Prognozowanie imisji hałasu w 
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sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów 
geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub 
empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne. Wyniki odniesiono do wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,  poz. 826 z póź. zmian.). 

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego 
wykonano przy wykorzystaniu programu EK100W. Podczas prowadzenia obliczeń 
wykorzystano dane uzyskane od projektanta oraz informacje uzyskane od Inwestora w 
zakresie czasu pracy  Zakładu oraz zakładane ilości pojazdów poruszających się po 
terenie Inwestycji. Wyniki obliczeń odniesiono do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), gdzie podane są wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych 
substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia. 

 
12.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 
środowisko 
 

Analiza poniższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że   funkcjonowanie  planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy 
środowiska.  

oddziaływanie 
Istnienie 
przedsię
wzięcia 

Wykorzy
stanie 

zasobów 
środowi

ska 
(zużycie 
wody) 

 
Emisje 

ścieki powietrze hałas odpady 

Bezpośrednie + - - + + - 
Pośrednie + + - - - + 

Wtórne - - - - - - 
Skumulowane + - - - - - 

Krótkoterminowe - - + + + + 
Średnioterminowe - - - - - - 
Długoterminowe - - + + + + 

Stałe + + + + + - 
Chwilowe - - + - - + 
 
W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą 

na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na otaczające 
środowisko.  

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie 
długoterminowe, występujące w okresie funkcjonowania inwestycji i wywołujące 
długoterminowe skutki (przez okres co najmniej kilku miesięcy) oraz krótkoterminowe, 
występujące w fazie realizacji inwestycji lub w fazie eksploatacji, których skutki ustają nie 
później niż po kilku dniach. Oddziaływania chwilowe występują przez krótki okres czasu, 
nieregularnie, lub w sposób powtarzający się i ich skutki ustają w momencie ustania danej 
formy oddziaływania. Oddziaływania średnioterminowe mogą występować, a ich skutki 
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utrzymywać się przez okres do kilku tygodni.  Oddziaływania stałe należy interpretować 
jako stałą zmianę wynikającą z realizacji bądź eksploatacji inwestycji.  

Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z eksploatacją przedsięwzięcia 
jako całości i będzie się ujawniać pod postacią emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
hałasu, wytwarzaniem ścieków i odpadów. Oddziaływania te będą miały charakter 
bezpośredni. Niektóre oddziaływania o podobnym charakterze mogą również być 
oddziaływaniami chwilowymi, średnio- lub krótkoterminowymi. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, iż w żadnym komponencie 
środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie 
funkcjonowania przedsięwzięcia. Ponadto przewidywane emisje do powietrza, na klimat 
akustyczny, jak również odprowadzanie ścieków i wytwarzanie odpadów nie spowodują 
trwałych, lub długookresowych negatywnych skutków. 

Oddziaływania krótkoterminowe będą występować przede wszystkim podczas 
realizacji inwestycji i będą dotyczyć emisji spalin i hałasu przez pracujące maszyny. Nie 
przewiduje się aby oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało zagrożeniem dla 
środowiska oraz wywoływało długotrwałe efekty. 

Oddziaływanie bezpośrednie przedmiotowej inwestycji związane będzie z emisją 
substancji do powietrza, emisją hałasu z urządzeń i samochodów poruszających się na 
terenie zakładu, wytwarzaniem ścieków oraz odpadów. 

Oddziaływania pośrednie mogą dotyczyć jakości powietrza w otoczeniu zakładu, a 
także oddziaływania na środowisko odpadów i ścieków, które powstając na terenie 
zakładu, są z jego terenu odbierane. Wystąpienie oddziaływań pośrednich może mieć 
miejsce na skutek działań odbiorców odpadów i ścieków. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono analizy oddziaływań 
skumulowanych ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu POL-SKONE. Analizy te 
nie wykazały oddziaływań ponadnormatywnych poza terenem przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

 

13. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru. 

 
Zagadnienia ochrony środowiska, oraz zmniejszenie uciążliwości dla ludzi ma 

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

Realizacja inwestycji 
Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko dla fazy realizacji należy 

minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą 
organizację robót. Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i 
urządzeniami sprawnymi technicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie wytycznych BHP. 

Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji 
inwestycji to również jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na 
środowisko. Prace ziemne związane z budową Millenium Logistic Park wraz z uzbrojeniem 
podziemnym zostaną zaprojektowane zgodnie z PN oraz przepisami branżowymi z 
dostosowaniem do warunków gruntowo-wodnych.  

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

Niekorzystne oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku 
uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. 
Sytuacja taka może zaistnieć jedynie w wyniku wystąpienia sytuacji awaryjnej. W celu 
ograniczenia możliwości zaistnienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego 
technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Na placu budowy 
powinna się również znajdować przenośna wanna wychwytowa lub kuweta dostosowana 
do zebrania wyciekającej substancji z uszkodzonej maszyny, do czasu zabezpieczenia 
awarii.   

Do działań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy 
budowy należy zaliczyć ponadto:  
- maksymalne ograniczenie terenu wykorzystywanego w trakcie budowy, 
- odtworzenie nawierzchni terenu po przebudowie infrastruktury podziemnej (wystąpienie 

kolizji),   
- wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu, humusu celem jego późniejszego 

zagospodarowania przy zakładaniu powierzchni zielonych,  
- selektywną zbiórkę odpadów powstających w czasie realizacji Inwestycji oraz 

magazynowanie w sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko gruntowo – wodne (kontenery zabezpieczające przed powstawaniem 
odcieków), 

- maksymalne wykorzystane odpadów w miejscu ich powstania,  
- przekazanie zgromadzonych odpadów podmiotom zajmującym się ich przetwarzaniem i 

powtórnym wykorzystaniem przy produkcji nowych materiałów (recykling). 
 
Etap eksploatacji 
Do podstawowych działań minimalizujących oddziaływania na środowisko należy 

prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz taki 
sposób użytkowania obiektów i urządzeń, który zminimalizuje emisję zanieczyszczeń 
powietrza oraz hałasu. 

Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej 

Ścieki opadowe, które powstawać będą na powierzchni Inwestycji będą kierowane 
do separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesiny, gdzie będą 
podczyszczane. Przyjęte rozwiązania dotyczące gospodarki wodami opadowymi 
zagwarantują podczyszczenie ścieków deszczowych powstających na terenie Inwestycji 
do parametrów spełniających wymagania norm określonych dla wód opadowych 
wprowadzanych do wód lub do ziemi, jak również odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 
Nr 0, poz. 1800). 

Przy bilansowaniu ilości wód opadowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej uwzględniono konieczność zatrzymania lub przetrzymania 50% objętości wód 
opadowych w obrębie działki Inwestora (128/2). Wymagana część wód będzie 
retencjonowana w zbiorniku retencyjnym o pojemności ok. 180 m³, projektowanym w 
północno – zachodnim narożniku działki 128/2.  

Projektuje się wykonanie powierzchni parkingów i dróg oraz chodników z kostki 
betonowej. Według danych literaturowych i norm technicznych stosowanych przy 
projektowaniu kanalizacji deszczowej tego typu nawierzchnie mają współczynnik spływu 
wód ψ = 0,8 - 0,9.  Powierzchnia z kostki nie jest idealnie szczelna, ale w bardzo wysokim 
stopniu nieprzepuszczalna, zabezpieczająca w dostatecznym stopniu przed przenikaniem 
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i wsiąkaniem wód opadowych w grunt. Pełna szczelność, czyli odizolowanie warstw 
konstrukcji od podłoża gruntowego nie jest wymagana w przypadku projektowanej 
Inwestycji. 

Ścieki pochodzące z sanitariatów oraz powstające podczas sprzątania kierowane 
będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej MPWiK Lublin Sp. z o.o., za pośrednictwem 
którego będą transportowane do miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami 
Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady, których rodzaje i ilości 

wynikają z rodzaju prowadzonej działalności. W zakresie ograniczenia ilości powstających 
odpadów na terenie obiektów B i C Millenium Logistic Park oraz minimalizacji ich 
negatywnego wpływu na środowisko planuje się: 
- powstające odpady gromadzić w sposób selektywny, umożliwiając tym samym lepszy 

stopień ich gospodarczego wykorzystania i odzysku,  
- odpady niebezpieczne magazynować w odpowiednich opakowaniach z materiałów nie 

wchodzących w reakcję z substancjami zawartymi w odpadach, 
- magazyn odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych, 
- odpady gromadzić w pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu aby 

uniemożliwić ich kontakt z gruntem, a tym samym skażenie gleby, 
- stosować materiały eksploatacyjne i urządzenia wysokiej jakości tj. o dłuższym okresie 

użytkowania, co wpływa na zmniejszenie częstotliwości wymian a tym samym 
zmniejsza ilość powstających odpadów,  

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

- dbałość o użytkowane urządzenia i postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi, co 
wydłuży ich żywotność, 

- odpady przekazywać systematycznie uprawnionym odbiorcom w celu odzysku bądź 
unieszkodliwienia, 

- przekazanie odpadów prowadzić za potwierdzeniem na kartach przekazania odpadów. 
Działania minimalizujące zagrożenia związane z ruchem pojazdów 

- Na terenie parkingów oraz dróg wewnętrznych wykonane zostaną oznaczenia poziome, 
w tym dotyczące ruchu pieszych, co zmniejszy ryzyko wypadków z udziałem środków 
transportu. 

- Ze względu na lokalizację wjazdów od strony ul. E Plewińskiego oraz skierowanie 
frontów budynków w kierunku południowym, ruch pojazdów będzie się odbywał w 
miejscach maksymalnie oddalonych od najbliższych budynków mieszkalnych (przy ul. 
Rataja). 

- Pojazdy dowożące materiały i towary oraz wywożące produkty i towary będą poruszać 
się po optymalnych trasach pozwalających na skrócenie czasu przejazdu. 

Działania minimalizujące oddziaływania na powietrze 
W celu zminimalizowania wpływu etapu eksploatacji przedsięwzięcia na stan powietrza 
atmosferycznego przewiduje się: 
- Obiekty ogrzewane będą przy wykorzystaniu paliwa gazowego charakteryzującego się 

minimalną emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  
- Place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane będą w odpowiedniej czystości 

ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu. 
- Pojazdy podczas załadunku i rozładunku będą mieć wyłączane silniki, co będzie 

ograniczać emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza 
Cele ochrony w obszarze Natura 2000 
Celem ochrony w obszarze Natura 2000 jest utrzymanie typów siedlisk 

przyrodniczych w tzw. właściwym stanie ochrony, dla których został on wyznaczony. 
Odległość od najbliższych obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, a 
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zwłaszcza rodzaj i skala przedsięwzięcia gwarantują brak wystąpienia oddziaływań na 
obszary oraz na cele ich ochrony. 

 

14. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, 
porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – 
Prawo ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353) jeżeli planowane 
przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, w Raporcie porównuje się 
proponowaną technologię z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Art. 143 Prawa 
ochrony środowiska mówi, iż technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, 
przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 
 postęp naukowo-techniczny. 

Porównanie stosowanej na terenie Inwestycji technologii z wymaganiami, o których 
mowa przedstawiono w tabeli: 

 
Lp Wymagania art. 143  

Prawo ochrony środowiska 
Technologia proponowana na terenie Inwestycji 

1 Stosowanie substancji o małym 
potencjale 
zagrożeń 

W instalacji chłodniczej wykorzystywanej w projektowanych 
obiektach wykorzystywany będzie czynnik chłodniczy R407F 
charakteryzujący się niskim współczynnikiem potencjału 
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz zerowym 
współczynnikiem potencjału niszczenia warstwy ozonowej. Jest 
czynnikiem niepalnym i nietoksycznym. 

2 Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Nie będzie wytwarzana energia elektryczna,  Energia elektryczne 
zużywana będzie na potrzeby zasilenia planowanych urządzeń 
oraz oświetleniowe. Specjalistyczne maszyny i urządzenia będą 
wykorzystywać energię w sposób maksymalnie efektywny. 

3 Zapewnienie racjonalnego zużycia 
wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw 

Gospodarka wodna w obiekcie prowadzone będzie w sposób 
maksymalnie efektywny. Przedsięwzięcie wykorzystywać będzie 
wodę na cele socjalno bytowe i porządkowe. Planowana 
przedsięwzięcie wykorzystuje nowoczesne rozwiązania 
techniczne, które nie wiążą się z ponadnormatywnym 
wykorzystaniem wody, energii czy paliw. 

4 Stosowanie technologii 
bezodpadowych i małoodpadowych 
oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

Na terenie inwestycji powstawać będą przede wszystkim odpady 
opakowaniowe, odpady komunalne oraz przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia produkty spożywcze.. Wszystkie 
odpady powstające w ramach przedsięwzięcia będą zbierane w 
sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadającym 
właściwe zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. 
Wszystkie odpady powinny być kierowane w pierwszej kolejności 
do odzysku. 

5 Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że poza granicami 
terenu  Inwestora nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania 
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Lp Wymagania art. 143  
Prawo ochrony środowiska 

Technologia proponowana na terenie Inwestycji 

związane z funkcjonowaniem Inwestycji, w szczególności 
oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza 
oraz emisją hałasu.  

6 Wykorzystywanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali 
przemysłowej 

Wykorzystywana i planowana do zastosowania technologia 
oparta jest o nowoczesne rozwiązania, znajdujące zastosowanie 
w skali całego kraju i innych krajach europejskich. Rozwiązania 
takie spotykają się powszechnie z uznaniem organów ochrony 
środowiska w zakresie zastosowanych urządzeń technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych bezpiecznych dla 
środowiska.  

7 Postęp naukowo-techniczny Opracowując  koncepcję zagospodarowania projektant korzystał 
z doświadczeń własnych oraz innych firm projektujących i 
zarządzających podobnymi przedsięwzięciami. Niemniej 
uwzględniono też najnowsze technologie i postęp naukowy a 
przede wszystkim obowiązujące w  tej dziedzinie przepisy.  

 
 

15. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy 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 

  

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.  

Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 

  

16. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

  
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

przewiduje udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport o 
oddziaływaniu na środowisko jest wykładany do wglądu. Zgodnie z art. 34 ww. Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy obywatel ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 
prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  

Informowanie społeczności lokalnej na każdym etapie realizowania inwestycji jest 
bardzo istotne i jest obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie. Okoliczni 
mieszkańcy są powiadamiani o  zakresie, sposobie, planowanej technologii 
wykorzystywanej podczas funkcjonowania zakładu, jego skali oddziaływania. 
Współdziałanie na tym etapie trzech grup: władz samorządowych, lokalnej społeczności i 
inwestora może zapewnić pełną akceptację społeczną dla planowanego przedsięwzięcia. 
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Najczęstszymi przyczynami powstawania konfliktów społecznych przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach są:  

 przekonanie lub poczucie ewentualnego zagrożenia,  
 niechęć do podejmowania jakichkolwiek zmian w sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych – nieufność do inwestorów,  
 ewentualne negatywne doświadczenia z przedsięwzięciami już funkcjonującymi,  
 brak informowania lokalnej społeczności ze strony inwestora lub niewiedza 

dotycząca rodzaju planowanej inwestycji,  
 intencja uzyskania korzyści od potencjalnego inwestora,  
 próby wykorzystania sytuacji do celów personalnych lub politycznych,  
 obawy przed nasileniem się hałasu, emisji substancji, pyłów z obszaru 

przedsięwzięcia, degradacją środowiska,  
 obawa przed pogorszenia walorów krajobrazowych czy jakości wód,  
 rozprzestrzeniania się przykrych zapachów, mikroorganizmów chorobotwórczych, 

pasożytniczych, gryzoni, owadów oraz związków toksycznych na obszarze 
przyległym do przedsięwzięcia.  

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny planowanych do zastosowania 
rozwiązań projektowych związanych z realizacją ww. Inwestycji w aspekcie oddziaływania 
Inwestycji na środowisko, a w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczno-technologiczne minimalizują 
możliwość zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a projektowane przedsięwzięcie 
(pod względem uciążliwości) nie ograniczy funkcji terenów przyległych i nie ograniczy 
interesów osób trzecich. Biorąc pod uwagę: lokalizację, realizację i eksploatację, z 
uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań w zakresie poszczególnych emisji pyłowych, 
gazowych, akustycznych oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadów, na żadnym z 
etapów: inwestycyjnym, eksploatacyjnym i likwidacyjnym, omawiane przedsięwzięcie nie 
powinno generować uzasadnionych konfliktów społecznych.  

Celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości ustawodawca przewidział udział 
społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, którego elementem jest 
możliwość zgłaszania uwag i wniosków przez każdą zainteresowaną osobę. 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych obejmuje 
udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport jest wykładany do 
wglądu. Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353 z późn. zm.), każdy 
obywatel ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem 
społeczeństwa.  

Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a jego realizacja i funkcjonowanie nie naruszy 
interesów osób trzecich tak pod względem formalno-prawnym, jak również pod względem 
korzystania ze środowiska. Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób 
zagospodarowania terenów sąsiednich oraz nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z 
infrastruktury w rejonie inwestycji. Obsługa komunikacyjna terenu objętego opracowaniem 
odbywać się będzie ogólnie dostępnymi, publicznymi drogami.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 45 - 50  m od 
granic Inwestycji. Z uzyskanych wyników badań, obliczeń komputerowych i analiz 
poszczególnych komponentów środowiska wynika, że planowana Inwestycja nie będzie w 
sposób ponadnormatywny niekorzystnie oddziaływała na środowisko, a tym samym na 
tereny poza granicami parceli objętej opracowaniem, a w szczególności tereny zabudowy 
mieszkaniowej. Przy modelowaniu emisji uwzględniono wskazaną w miejscowym planie 
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zagospodarowania przestrzennego konieczność dotrzymana poziomów emisji w wielkości 
nie większej niż 90% norm określonych w przepisach. 

Ponadto przeprowadzone badania i analiza budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych w rejonie terenu Inwestycji potwierdza możliwość realizacji 
przedsięwzięcia w sposób bezpieczny dla środowiska, w szczególności dla środowiska 
gruntowo-wodnego. 

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych 
związanych z realizacją ww. Inwestycji. Aby zapobiec ewentualnym konfliktom, należy 
wykonywać wszelkie czynności związane z pracami budowlanymi w porze dziennej oraz 
prowadzić budowę i eksploatację zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz instrukcjami 
pracy poszczególnych maszyn i urządzeń.  

 
 

17. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru 

 
Inwestycja jest zlokalizowana w znacznej odległości od obszarów chronionych w 

sieci Natura 2000, w efekcie nie będzie oddziaływać na cele lub przedmioty ochrony 
obszarów, zarówno na etapie budowy, jak również eksploatacji. 

Etap budowy 
Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych wymagany jest stały nadzór budowlany 

według obowiązujących przepisów branżowych i wytycznych zarządców poszczególnych 
mediów zlokalizowanych w rejonie inwestycji.  

Szczególnie istotny jest nadzór ze względu na konieczność ochrony środowiska 
przed zanieczyszczeniem substancjami które mogłyby wyciec z pojazdów w przypadku 
awarii. 

Etap eksploatacji 
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz .U. 2014 nr 0 poz. 1542) dla planowanego przedsięwzięcia nie ma 
konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.  

Na terenie zakładu prowadzona będzie bieżący pomiar ilości pobieranej wody. Ze 
względu na ilość i jakość produkowanych ścieków nie istnieje konieczność prowadzenia 
stałych lub okresowych pomiarów składu ścieków. Ilość produkowanych ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji będzie na bieżąco monitorowana ze względu na 
konieczność wnoszenia opłat na rzecz odbiorcy ścieków. 

Na terenie Zakładu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1987) prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja 
wytwarzanych odpadów, z wykorzystaniem kodów określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 
1923). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 
nr 0 poz. 1973) na terenie zakładu prowadzone będą karty ewidencji odpadów. 

Monitorowanie poprawności prowadzenia gospodarki odpadami na terenie obiektu, 
będzie możliwe na podstawie przeprowadzonych kontroli na terenie obiektu.  

 
Na terenie zakładu prowadzony jest bieżący monitoring poprawności działania 

urządzeń kanalizacyjnych. Prowadzony będzie monitoring poprawności działania 
separatorów substancji ropopochodnych. Na bieżąco kontrolowany będzie poziom 
napełnienia separatorów i osadników w separatorach substancji ropopochodnych. 
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18. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując raport.  

 
Przy opracowywaniu „Raportu..” nie napotkano na trudności wynikające z 

zastosowania urządzeń technicznych czy też rozwiązań technologicznych, które mogłyby 
stwarzać zagrożenie dla środowiska. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne 
odpowiadać będą standardom stosowanym w Polsce oraz w światowych rozwiązaniach 
przy eksploatacji tego typu inwestycji.  

Analizując przedmiotową Inwestycję, można stwierdzić, że zarówno przebieg prac 
przygotowawczych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego wzrostu wpływu 
emisji zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Z tego też powodu pewne niedostatki 
wynikające z niedoskonałości modeli matematycznych zastosowanych do obliczeń emisji 
zanieczyszczeń do powietrza nie są istotne dla całego obszaru oddziaływania 
omawianych źródeł na otoczenie.  

Należy także pamiętać, że w zależności od pozycji literaturowej spotykane są różne 
wskaźniki emisji jednostkowej, a także różne metodyki obliczeniowe. W niniejszym 
raporcie wybrano najbardziej niekorzystne wskaźniki emisyjne, a obliczenia wykonano 
metodami obliczeniowymi dającymi wyniki najwyższe w zakresie poziomu emisji. W 
efekcie, zawyżenie otrzymanych wyników modelowania emisji, pozwoli zachować 
„rezerwę dla środowiska”.  

 

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w 
raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu.   

Opis planowanego przedsięwzięcia 
Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania 
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie polegające na budowie obiektów magazynowo – logistycznych 

zlokalizowane będzie przy ul. Erazma Plewińskiego w Lublinie (w Strefie Ekonomicznej Euro 
Park Mielec - Podstrefa Lublin) na działce o numerze ewidencyjnym 128/2 (północna i 
zachodnia część działki) – obręb 44 Zadębie I. Lokalizacja Inwestycji ma miejsce we 
wschodniej części miasta. Sąsiedztwo terenu objętego Inwestycją stanowią od strony 
wschodniej, południowej i zachodniej, tereny przeznaczone pod zabudowę techniczną i 
produkcyjną. Od strony północnej obszaru planowanego pod inwestycję znajduje się teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Południowo - wschodnia 
części działki 128/2 została zajęta pod obiekt A1 (wraz z towarzyszącą infrastrukturą) 
wchodzący w skład Millenium Logistic Park, który będzie mieścił funkcje produkcyjne i 
magazynowe. Obiekt ten objęty został oddzielną procedurą i Inwestor uzyskał na budowę 
tego obiektu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Lokalizacja przedmiotowej 
Inwestycji została przedstawiona na załączniku nr 1. 

Działka nr ew. 128/2, w obrębie której planowana jest Inwestycja, zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV 
(uchwalonego Uchwałą Nr 628/XXI/2005 z dnia 17 marca 2005r, zmienionego uchwałą nr 
343/XIX/2008 z dnia 24.04.2008 r., Uchwałą nr 379/XIX/2008 z dnia 24.06.2008 r., Uchwałą 
nr 405/XIX/2012 z dnia 29.03.2012 r. oraz Uchwałą nr 586/XXIV/2012 z dnia 18.10.2012 r.), 
znajduje się w obszarze przeznaczonym pod: 
- tereny techniczno - produkcyjne (tereny obiektów produkcyjnych) - IVA27P1, o 

podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej 
uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej (§ 26, § 18 ust. 1, pkt 3 b); (§ 3 Uchwały nr 586/XXIV/2012); 



  127

- strefa zieleni towarzyszącej - Z wydzielona w granicach terenów o różnych funkcjach: typu 
MN, MM, U, UP, itd (§ 4 ust. 2 Uchwały Nr 343/XIX/2008), związana z terenami techniczno 
-produkcyjnymi - IVA27P1 (§ 26); 

- strefa zieleni towarzyszącej - Z/K wydzieloną w granicach terenów o różnych funkcjach: 
typu MNu, P, itd z możliwym uzupełnieniem funkcją komunikacyjną (§ 4 ust. 3), związana z 
terenami techniczno -produkcyjnymi - IYA27P1 (§ 26); 
Ponadto działki znajdują się w następujących strefach polityki przestrzennej: 

- Strefa ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego obszarów osadniczych północnego 
odcinka doliny Bystrzycy SOK 4b (§ S ust. 1 pkt 45, §11 ust. 4 -9, §11 ust. 11-13); 

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną EZ (§ 8 ust. 1 pkt 
48, § 11 ust. 33 Uchwały nr 343/XIX/2008); (§ 3 ust. 1 Uchwały nr 405/XIX/2012); 

- Strefa miejska - Y2 (§ 10 ust. 7, § 53 Uchwały nr 343/XIX/2008); (§ 96 Uchwały nr 
628/XXIX/2005); 

- Strefy uciążliwości napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN -15 
kV (do czasu ich ewentualnej likwidacji lub skablowania); (§ 15 ust. 2 pkt 7b); 

- Strefa uciążliwości w zakresie izofonii równego poziomu hałasu - ocena długookresowa - 
60 dB, zgodnie z oznaczeniem graficznym w § 4 ust. 1. 

Rodzaj i skala przedsięwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie (budynek C) oraz budowie 

(budynek B) obiektów magazynowo – logistycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
będzie zlokalizowane w północnej i zachodniej części działki 128/2. W obrębie terenu 
Inwestycji zrealizowany został jeden segment obiektu C, dla którego pozwolenie na 
budowę uzyskano na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 
lutego 2015 r.  

W obrębie tej samej działki (część południowo - wschodnia) zrealizowany został 
jeden segment budynku produkcyjno - magazynowego (A), który również planowany jest 
do rozbudowy, jednak nie jest to przedmiotem niniejszej procedury. Inwestor, MLP Poznań 
I Sp. z o.o. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obiektu A (zał. 
nr 5).  

Obiekty wchodzące w skład Millenium Logistic Park mieścić będą funkcje 
produkcyjno-magazynowe. Funkcjonowanie wszystkich obiektów odbywać się będzie 
całodobowo. 

MLP Poznań I Sp. z o.o. uzyskał ponadto w dniu 17 lutego 2015 r. decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (pismo znak: OŚ-OŚ-III.6220.42.2014) na budowę 
obiektów B i C (zał. nr 4). Na podstawie tej decyzji uzyskano pozwolenie na budowę 
obiektów B i C. W ramach pozwolenia zrealizowano część obiektu C: budynek C1. W 
związku z planowanymi istotnymi zmianami zagospodarowania terenu (obejmującymi 
rozbudowę budynku C i budowę budynku B wraz z towarzyszącą infrastrukturą) oraz 
planowaną pracą trzyzmianową (24 h na dobę) wszystkich obiektów, konieczna jest 
zmiana Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z § 3 ust 1 punkt 52 lit. b: („zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o 
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b)1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. 
a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 
obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w 
wyniku realizacji przedsięwzięcia;”) oraz z § 3 ust 1 punkt 56: („garaże, parkingi 
samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub 
zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą 
im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: b)0,5 ha na obszarach innych 
niż wymienione w lit. a”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotowa Inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
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Ponadto zgodne z § 3 ust 3 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, 
rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, 
powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w 
zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności 
dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w 
analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników 
monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia. 

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowej Inwestycji wymagana jest zmiana 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 
2016 nr 0 poz. 353). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji: pozwolenia na budowę obiektu 
budowlanego dla projektu zamiennego. 

 
Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie, polegające na budowie i 

rozbudowie w obrębie działki nr 128/2 o sumarycznej powierzchni 105 141 m² hal 
Millenium Logistic Park. Budynek C1 i C2 zostanie zajęty na centrum dystrybucyjne sieci 
marketów Stokrotka. Projektowana hala B, mieścić będzie funkcje magazynowo – 
logistyczne.  

Zmiany w stosunku do decyzji z dnia 17 lutego 2015 r., znak OŚ-OŚ-
III.6220.42.2014 będą polegać na:  
 zmianie godzin funkcjonowania obiektu C2, C3, C4 oraz obiektu B z pory dnia (6-22) 

na funkcjonowanie całodobowe,  
 zmniejszeniu powierzchni zabudowy (obiekt B), 
 zmianie wewnętrznego układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu, 
 zwiększeniu powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, place manewrowe),  
 wykonaniu miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych,  
 zmianie powierzchni utwardzonych tłuczniem oraz chodników i opasek,  
 dobudowie części kondygnacji budynku administracyjno–biurowego przy budynku C1,  

 
Bilans zagospodarowania terenu obrazującego zmiany w stosunku do zmienianej 

decyzji środowiskowej przedstawiono poniżej: 
  

  [m2] Obiekt B i C  
(decyzja środowiskowa 2015) 

[m2] 

Obiekt B i C  
(zmiana decyzji 2017) 

[m2] 

Powierzchnia całkowita  działki nr 128/2: 105141   

Powierzchnia terenu  ok. 73516,0 ok. 73516,0 

Powierzchnia zabudowy  34927 31086,6 

Powierzchnie utwardzone (drogi, place i 
parkingi:   

 8525 16974,7  

Powierzchnie utwardzone (chodniki i 
opaski)  

 2115 940,8 

Powierzchnie utwardzone tłuczniem  1927 1154,3 

Powierzchnie biologicznie czynne    ok. 26022 ok. 24862,4 
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  [m2] Obiekt B i C  
(decyzja środowiskowa 2015) 

[m2] 

Obiekt B i C  
(zmiana decyzji 2017) 

[m2] 

Czas pracy obiektów   Obiekt B – pora dnia  

Obiekt C1 – całodobowa 

Obiekt C2, C3 i C4 – pora 
dnia 

Obiekt B – całodobowa  

Obiekt C1 – całodobowa 

Obiekt C2, C3 i C4 – 
całodobowa  

Liczba miejsc parkingowych:    

- dla samochodów osobowych  140 77 

- dla samochodów ciężarowych   - 43 

 
W obrębie działki 128/2 znajduje się obiekt oznaczony jako A1, na budowę którego 

Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę. 
Ze względu na fakt, iż obiekty A (w części istniejącej A1 i projektowanej A2), B i C (w części 
istniejącej C1 i projektowanej C2) wraz z układem drogowym i sieciami infrastruktury stanowić 
będą administracyjną całość, należącą do tego samego przedsiębiorcy (MLP Lublin Sp. z 
o.o.), niniejsze opracowanie zawiera opis wszystkich obiektów wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą. W opracowaniu zawarto również opis oddziaływań skumulowanych związanych 
z eksploatacją wszystkich obiektów (A B i C), a także projektowanego na sąsiedniej działce 
zakładu POL-SKONE. Obiekty A, B i C będą wykorzystywane przez zewnętrznych najemców, 
z których każdy prowadzić będzie niezależną działalność produkcyjną lub magazynową. 

Obiekty w części magazynowej i logistycznej będą jednokondygnacyjne o wysokości 
ok. 12 – 12,5 m. Obiekty będą niepodpiwniczone. Przewidywany czas pracy to 6 lub 7 dni w 
tygodniu (w zależności od potrzeb docelowych najemców) przez 24 godziny na dobę (praca 
biur jednozmianowo, praca magazynów trzyzmianowo).  

Przewidywana liczba osób zatrudnionych, obecnych na terenie obiektów (A, B i C) 
podczas jednej (pierwszej) zmiany wyniesie ok. 265 osób, z czego około 90 osób w biurach. 
Przewidywana liczba zatrudnionych osób wyniesie ok. 90 osób na stanowiskach biurowych 
oraz ok. 694 na stanowiskach produkcyjnych i magazynowych. Docelowo, zatrudnienie na 
terenie poszczególnych obiektów wyniesie orientacyjnie (w systemie trzyzmianowym): 

Biura  Magazyn/Produkcja 
A:     34                      350 
B:     35                       90 
C:    21                      254 
W obrębie MLP, wokół projektowanych obiektów, projektuje się 227 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych. Na terenie Parku znajdować się będą 43 miejsca 
parkingowe dla samochodów ciężarowych, które będą zlokalizowane w obszarze pomiędzy 
projektowanymi obiektami B i A. 

Przewidywany ruch związany z funkcjonowaniem obiektów A, B i C wyniesie ok. 500 
samochodów osobowych i ok. 100 samochodów ciężarowych w ciągu doby.  

Szacowany rozkład obciążenia komunikacyjnego: 
 Obiekt „A” (ABM):  ok. 5 pojazdów ciężarowych (droga i plac manewrowy po stronie 

południowej obiektu) i ok. 260 samochodów osobowych na dobę (parkingi po stronie 
południowej i wschodniej obiektu), 

 Obiekt „B”: ok. 25 pojazdów ciężarowych (droga i plac manewrowy po stronie południowej 
obiektu) i 30 samochodów osobowych na dobę na parkingu po stronie południowej obiektu 
B, 

 Obiekt „C”: ok. 70 pojazdów ciężarowych i 60 samochodów osobowych w części zachodniej 
(14 m.p. przy B i 6 m.p. przy C) oraz 150 s. os. w części wschodniej – 150 pojazdów na 
dobę (parkingi po północnej stronie obiektu A (40 m.p. oraz 7 m.p. po południowej stronie 
C). 

Stan istniejący 
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Lokalizacja planowanego Zakładu przewidziana jest w obrębie obszaru specjalnej 
strefy ekonomicznej Euro – Park Mielec podstrefa Lublin. Strefa ekonomiczna została 
ustanowiona w obszarze, który wcześniej stanowił obszar rolniczy – pól uprawnych. 
Obecnie, większość powierzchni została już zagospodarowana w kierunku magazynowo – 
produkcyjnym. Powierzchnie niezagospodarowane stanowią obecnie obszary 
nieużytkowane, podlegające sukcesji wtórnej. 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie terenu należącego do Inwestora – MLP 
LUBLIN Sp. z o.o. W obrębie działki zostały wzniesione obecnie dwa obiekty – A1 i C1, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Pozostały teren ma obecnie charakter nieużytków z 
postępującą sukcesją wtórną. W obrębie terenu planowanego pod inwestycję będącą 
przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się obiekt C1 (wykorzystywany jako 
centrum logistyczne sieci marketów Stokrotka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

W otoczeniu działki 128/2 z trzech strony, czyli południowo – wschodniej, 
południowo – zachodniej i północno – zachodniej występują grunty rolne, częściowo już 
nie użytkowane. Tereny od strony południowo - wschodniej i północno – zachodniej 
przeznaczone są pod zabudowę techniczno – produkcyjną, natomiast od strony 
południowo – zachodniej przebiega droga - ul. E. Plewińskiego, za którą grunty pozostaną 
pod uprawami. Od strony południowo – wschodniej teren MLP przylega do działki, w 
obrębie której realizowana jest budowa zakładu POL-SKONE (Producent okien i drzwi). 
Od strony północno – wschodniej teren działki planowanej pod Inwestycję MLP przylega to 
obszaru zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Obszar Inwestycji od terenu 
zabudowy mieszkaniowej będzie oddzielał pas zieleni, który zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego musi zostać tu utworzony. Realizacja 
zamierzeń projektowych, zbieżnych z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego spowoduje zasadniczą zmianę sposobu użytkowania tego obszaru. 
Dotychczas istniejące powierzchnie biologicznie czynne zostaną zastąpione przez obiekty 
i infrastrukturę techniczną i produkcyjną, co zasadniczo zmieni warunki środowiskowe na 
tym terenie. 

Południowo – wschodnia część działki 128/2 zajęta została na potrzeby obiektu A, 
który mieści funkcje produkcyjne i magazynowe (zakład produkcji silników elektrycznych 
ABM Greiffenberger Polska). Realizacja tego obiektu objęta została osobną procedurą 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor uzyskał decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego obiektu. W chwili obecnej zrealizowana 
jest część obiektu od strony wschodniej oznaczona jako A1. w przyszłości planowana  jest 
część zachodnia – A2.  

Ze względu na zmianę godzin pracy docelowego obiektu A na trzyzmianową, 
Inwestor wystąpi z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co 
będzie przedmiotem oddzielnej procedury. Niniejsza karta informacyjna dotyczy 
rozbudowy przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie obiektu C oraz na budowie obiektu 
B, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.  

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z prowadzeniem robót ziemnych (wykopy i 
niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Całość robót związanych z realizacją inwestycji 
zamknie się w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą 
pracowały maszyny i urządzenia technologiczne używane w budownictwie takie jak: 
sprężarka spalinowa, zagęszczarka, betoniarka, ręczne narządzenia elektryczne oraz 
środki transportu wywożące nadmiar mas ziemnych oraz dowożące materiały budowlane 
– samochody ciężarowe. Ponadto ciężki sprzęt jak koparki, ładowarki, dźwigi, maszyny 
specjalistyczne.  

Według informacji uzyskanych od Inwestora zaplecze techniczne maszyn, narzędzi 
i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji będzie zlokalizowana na terenie własnym 
Inwestora, po stronie południowo - zachodniej – w maksymalnym oddaleniu od 
sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rataja. 
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Prace realizacyjne i związane z tym oddziaływania będą miały charakter czasowy i 
przestrzennie ograniczony. Wykonawca prac powinien zadbać, by maszyny budowlane 
były technicznie sprawne, co jest istotnym elementem minimalizacji oddziaływań, w tym 
mogących wystąpić w przypadku awarii lub wypadku. W celu ograniczenia uciążliwości 
zaleca się prowadzenie prac realizacyjnych w porze dziennej (6-22).  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje czasowe 
pojawienie się źródeł oddziaływania akustycznego oraz na powietrze atmosferyczne. 

Po wzniesieniu obiektów i realizacji infrastruktury zasadniczo zmieni się charakter 
zagospodarowania terenu i sposób jego użytkowania.  

Zrealizowane obiekty (A1 i C1) stanowią składową całego Millenium Logistic Park i 
towarzysząca mu infrastruktura drogowa, wodna i ściekowa stanowić będzie jedną całość 
z infrastrukturą, która projektowana jest na potrzeby obiektów C, A i B. Procedura, na 
potrzeby której sporządzono niniejsze opracowanie dotyczy rozbudowy MLP w zachodniej 
i północnej części działki 128/2 i obejmuje budowę i rozbudowę obiektów B i C. 

19.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

Inwestor posiada tytuł prawny do działek objętych opracowaniem. Działka 128/2 o 
sumarycznej powierzchni 10,5141 ha położona jest na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Lublin. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
mieścić się będzie  w granicach tej działki i będzie realizowane w jej części północnej i 
zachodniej. 

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą prace ziemne związane z 
wykonaniem fundamentów, infrastruktury podziemnej i niwelacji ternu. 

Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami substancji ropopochodnych oraz 
osadnikami. Wody deszczowe ujmowane będą w dwóch podziemnych zbiornikach 
retencyjnych o pojemnościach 180 m3 oraz 40 m3 (podziemny projektowany). W ramach 
prac budowlanych powstaną obiekty kubaturowe w postaci hal, ciągi piesze i jezdne 
zaprojektowane w sposób spójny z istniejącym stanem zagospodarowania działki. 

W ramach prac wykonawczych wykorzystywane będą maszyny budowlane 
(koparki, wywrotki it.), co wiązać się będzie z niewielkimi utrudnieniami związanymi z tymi 
pracami dla istniejącej części zakładu. Prace realizacyjne powodować będą emisje hałasu 
i zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływania te będą mieć charakter czasowy i znikną w 
momencie ukończenia inwestycji. 

Obszar na którym ma być realizowane przedsięwzięcie pozbawiony jest 
jakichkolwiek obiektów budowlanych w związku z czym nie zajdzie konieczność 
przeprowadzania prac rozbiórkowych.  

W trakcie eksploatacji wykorzystywane będą istniejące obiekty zrealizowane w 
ramach wcześniejszego etapu, jak i obiekty powstałe w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Wszystkie obiekty wykorzystywane będą zgodnie ze swoim. Po terenie 
zakładu odbywać się będzie codzienny ruch pojazdów osobowych, dostawczych i 
ciężarowych. Sumaryczna liczba pojazdów w ciągu doby kształtować się będzie na 
poziomie 500 samochodów osobowych oraz 100 pojazdów dostawczych i ciężarowych.  
Ruch ten odbywać się będzie po ciągach jezdnych oraz w obrębie parkingów. 

Eksploatacji, która będzie prowadzone przez całą dobę, towarzyszyć będą emisje 
zanieczyszczeń powietrza oraz emisje hałasu. Przeprowadzone symulacje emisji 
wskazują na brak występowania przekroczeń normatywnych poza granicami planowanego 
zakładu. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia 
korzystania z terenów położonych w sąsiedztwie planowanego zakładu. 

Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 
Na etapie eksploatacji, w obrębie planowanego Millenium Logistic Park prowadzone 

będą działania związane z obsługą obiektów, oraz związane z działalnością prowadzoną 
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na terenie budynków. Do działań związanych z obsługą obiektów zaliczyć należy przede 
wszystkim ruch pojazdów ciężarowych związany z realizacją dostaw i ekspedycją towarów 
oraz ruch pojazdów osobowych pracowników i klientów. Wśród przyjeżdżających 
pojazdów ciężarowych obecne będą samochody dostawcze i ciężarowe o ładowności od 
kilkuset kilogramów do ok. 30 Mg. Będą to normalne pojazdy dopuszczone do ruchu 
drogowego na zwykłych warunkach. Ruch pojazdów planowany jest przez całą dobę. 
Wjazdy i wyjazdy samochodów na teren MLP odbywać się będą od strony południowo – 
zachodniej, od ul. E. Plewińskiego. W tym również kierunku skierowane będą fronty 
obiektów, w tym miejsca (śluzy) załadunku i rozładunku.  

Przewidywany ruch związany z funkcjonowaniem wszystkich obiektów w obrębie 
MLP wyniesie ok. 500 samochodów osobowych i 100 samochodów ciężarowych w ciągu 
doby.  

Na terenie planowanych obiektów odbywać się będzie przyjmowanie i ekspedycja 
towarów oraz obrót towarami. Obrót towarami polegać będzie przede wszystkim na 
magazynowaniu oraz przepakowywaniu z ilości zbiorczych na detaliczne. Na terenie 
obiektów B i C nie jest planowane prowadzenie działalności produkcyjnej. Na terenie 
obiektów odbywać się będzie ruch wózków i pojazdów rozładunkowych i załadunkowych o 
napędzie elektrycznym. Ponadto możliwe jest zainstalowanie i wykorzystywanie suwnic 
wewnątrz każdego z modułów – w zależności od potrzeb poszczególnych najemców. 

Towary, którymi obrót będzie się odbywał na terenie planowanego MLP, (w tym 
produkty powstające na terenie zakładu ABM w obiekcie A) stanowić będą produkty nie 
stwarzające w normalnych warunkach zagrożenia dla środowiska.  

Jak wykazało modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz emisji 
hałasu, prowadzone działania nie będą źródłem uciążliwości na terenach sąsiadujących. 
Planowana gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno – ściekowa są prawidłowe i nie 
będą stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem stosowania się do 
obowiązujących norm i przepisów. 

W ramach realizacji Inwestycji wykonana zostanie rozbudowa wewnętrznych sieci 
energetycznej i gazowej oraz wodnej, jak również sieci kanalizacyjnych – sanitarnej i 
deszczowej.  

Sieć energetyczna doprowadzająca prąd do poszczególnych obiektów traktowana 
jest łącznie dla całego terenu MLP – wykonane zostanie jedno przyłącze do sieci 
zewnętrznej. Przy obiektach zaprojektowano stacje transformatorowe. 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych z całego terenu MLP 
projektowane jest łącznie, w dostosowaniu do warunków MPWiK Lublin Sp. z o.o. Dla 
ścieków sanitarnych wykonane zostaną dwa przyłącza do sieci zewnętrznej (dla 
podsystemu obejmującego budynek B i zachodnią część C oraz drugi dla wschodniej 
części obiektu C i obiektu A). Dla ścieków deszczowych również wykonane zostaną dwa 
przyłącza. Wielkość odprowadzania i retencji ścieków deszczowych określone w piśmie 
MPWiK odnoszą się do całego systemu w obrębie działki 128/2.  

W południowo – wschodniej części działki 128/2 znajduje się budynek określony 
jako A1, który pełni funkcję produkcyjną i magazynową. Inwestor uzyskał decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego obiektu (A). Na jego terenie mieści się 
zakład ABM i prowadzona jest działalność produkcyjna w zakresie końcowego montażu 
przekładni i silników elektrycznych oraz uzwajania stojanów silników elektrycznych 
prowadzona przez ABM Greiffenberger Polska. Obiekt planowany jest do rozbudowy o 
część określoną jako A2. Całość budynku będzie użytkowana przez zakład ABM. 
Rozbudowa tego obiektu objęta zostanie oddzielną procedurą uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

Opis planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych 
Obiekty B i C (C2, C3 i C4) projektuje się w nawiązaniu do budynków istniejących, 

jako jednopoziomowe.  Wysokość od poziomu posadzki do najniższego punktu konstrukcji 
dachu wyniesie ok. 10,0 m. Wysokość obiektów wynosić będzie ok. 12,3 m. Poziom placu 
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manewrowego przy stanowiskach ekspedycji 1,2 m poniżej poziomu posadzki, co ułatwi 
załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych. 

 Konstrukcja hal zostanie oparta o słupy żelbetowe. Konstrukcja dachu będzie 
stalowa, kratowa. Spadek połaci dachu wyniesie do 5%. W dachu umiejscowione zostaną 
świetliki dachowe spełniające funkcję klap oddymiających w ilości zgodnej z 
obowiązującymi w Polsce przepisami ochrony ppoż.  

Ściany zewnętrzne posiadać będą następującą obudowę – warstwy od wnętrza hali:  
- poziome, mocowane do słupów kasety z blachy stalowej powlekanej lakierem 

poliestrowym,  
- izolacja termiczna z płyt poliuretanowych lub innego materiału,  
- okładzina zewnętrzna z blachy trapezowej powlekanej lakierem poliestrowym,  
- ściany zabezpieczone od wewnątrz cokołem żelbetowym wysokości 90cm.  

Posadzka w halach – betonowa przemysłowa, utwardzona powierzchniowo 
preparatem kwarcowym zapewniającym bezpyłową eksploatację. 

Budynki wyposażone będą w doki przeładunkowe (stanowiska ekspedycyjne) oraz 
bramy z poziomu 0.  

Stanowiska ekspedycji wyposażone są/będą w:  
- most przeładunkowy elektryczno – hydrauliczny,  
- bramy segmentowe, podnoszone elektrycznie, z panelem wizjerowym, 
- prowadnice „naprowadzające” przy bramach,  
- fartuch z tworzywa sztucznego uszczelniający stanowisko w trakcie rozładunku.  

Wody deszczowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 
Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Wykonane obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego 

oddziaływaniem na środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji 
wykazały, że analizowana Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie 
ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania 
standardów jakości powietrza określonych w: 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie planowanej inwestycji będą: 
 pojazdy samochodowe: 

 Samochody osobowe pracowników i ewentualnych kontrahentów, 
 Samochody ciężarowe – dostawy i odbiory, 

 Instalacja wentylacyjna obiektów, 
 Urządzenia grzewcze. 

Hałas 
Wykonane obliczenia oddziaływania planowanego zakładu na klimat akustyczny, 

spowodowanego obecnością źródeł hałasu na terenie planowanej inwestycji wykazały, że 
analizowana Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony klimatu 
akustycznego. Emisja hałasu ze źródeł na terenie zakładu, nie spowoduje przekraczania 
standardów określonych w odpowiednich przepisach. 

Gospodarka wodno - ściekowa 
Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. 

Woda przepływać będzie przez komorę wodomierzową, a następnie za pomocą 
wewnętrznej sieci wodociągowej będzie rozprowadzana po terenie MLP oraz – za pomocą 
oddzielnej sieci - zasilać będzie zbiornik przeciwpożarowy oraz hydranty wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. 
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Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na potrzeby istniejących i 
projektowanych obiektów (cele socjalne i porządkowe) wyniesie ok. 5,0 dm³/s, na cele 
ppoż. do zewnętrznego gaszenia – 50 dm³/s, i do wewnętrznego gaszenia pożaru 
(hydranty wewnętrzne – 10 dm³/s. 

Przy uwzględnieniu również obiektu A, łączna wielkość zapotrzebowania na wodę 
szacowana jest na poziomie: 

Qh max = ok. 13,5 m³/godzinę 
Qd śr   = ok. 125 m³/dobę 
Qr max  = ok. 42 500 m³/rok 
Wymagany przepływ wody do celów przeciwpożarowych przyjęto na 10 l/s. W celu 

ochrony przeciwpożarowej planuje się instalację hydrantów na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. W celu pokrycia chwilowego zapotrzebowania na wodę w przypadku wybuchu 
pożaru zaprojektowano dwa zbiornik na wodę o pojemności ok. 950 m³ i 365 m³. 

Ilość ścieków powstających na terenie obiektów B i C szacowana jest maksymalnie 
na ok. 100 m³/dobę i ok. 35000 m³ na rok.  

Przy uwzględnieniu również obiektu A, ilości powstających ścieków szacowane są 
na ok. 125 m³ na dobę i 42 500 m³ na rok. 

Kanalizacja deszczowa 
Ścieki deszczowe z powierzchni dachu budynków oraz nawierzchni utwardzonych 

będą zbierane przez wpusty deszczowe i odprowadzane za pomocą wewnętrznej 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem docelowym do zewnętrznej sieci kanalizacji 
deszczowej MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., zgodnie z określonymi warunkami. 

Gospodarka odpadami 
Podczas eksploatacji obiektów B i C, przewiduje się powstawanie odpadów, które 

zostały ujęte w poniższej tabeli:  

Lp. 
Kod 

odpadu 

 
Rodzaj odpadu 

 

Ilości roczne 
[Mg] 

19. 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w 
separatorach  

2,5 

20. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,05 

21. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,05 
22. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe  0,02 
23. 15 01 01 Odpady opakowaniowe z papieru i tektury  65,0 
24. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 22,0 
25. 15 01 03 Odpady opakowaniowe z drewna (palety) 42,0 
26. 15 01 04 Opakowania z metali 1,8 
27. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  4,5 
28. 16 01 03 Zużyte opony 0,5 
29. 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
(komputery, myszki komputerowe, kalkulatory, drukarki, faxy, 
sprzęt elek., sprzęt AGD)  

0,15 

30. 
16 02 16 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 (Zużyte opakowania po tonerach i tuszach) 

0,04 

31. 
16 03 80 

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 
spożycia 

15,0 

32. 16 06 04 Baterie alkaliczne 0,02 
33. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  0,01 
34. 17 04 05 Żelazo i stal  3,0 
35. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  15,0 
36. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów  4,0 
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Różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, 
wody i powierzchni ziemi 

Przedmiotowa Inwestycja zrealizowana będzie na terenie już obecnie 
przekształconym w wyniku prowadzonej dotychczasowej działalności gospodarczej. W 
obrębie parceli zlokalizowane są obiekty wykorzystywane na potrzeby funkcjonującego 
przedsięwzięcia. 

Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów B i C w obrębie Millenium 

Logistic Park wyniesie ok. 15000  MWh w skali rocznej. 
informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko   
W związku z realizacją przedsięwzięcia, które projektowane jest na terenie, który 

wykorzystywany był wcześniej jako pole orne, brak jest obiektów kubaturowych i instalacji. 
W związku z tym, w ramach prac realizacyjnych nie będą prowadzone rozbiórki obiektów, 
ani infrastruktury. 

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, 
w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Ryzyko wystąpienia awarii 
Stwierdza się, że na terenie projektowanego obiektu nie będą magazynowane 

substancje określone w ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju w ilościach, które 
kwalifikowałyby projektowane przedsięwzięcie do zakładów o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

Charakter planowanego przedsięwzięcia, jego funkcja i przeznaczenie pozwala 
stwierdzić, że zagrożenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska charakteryzują się 
minimalnym ryzykiem wystąpienia. 

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej 
 W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 
poważnych awarii i katastrof budowlanych. W myśl ustawy Prawo budowlane (Tekst 
jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) katastrofa budowlana jest to jest niezamierzone, 
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów.   

Ryzyko wystąpienia innych awarii oraz ryzyko wystąpienia katastrof 
naturalnych. 

Na terenie obiektów MLP istnieje ryzyko wystąpienia pożaru lub wypadku.  
Katastrofy naturalne 
Spośród katastrof naturalnych największe ryzyko dotyczy ekstremalnych opadów 

śniegu. W przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu możliwe będzie jego usuwanie z 
dachów.  

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie przedsięwzięcia, można 
wykluczyć ryzyko powodzi.  

Istnieje pewne ryzyko wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów (np. trąba 
powietrzna), która mogłaby uszkodzić elementy infrastruktury jak np. urządzenia na dachu, 
zaparkowane pojazdy itp.  

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie łagodnie opadającym w 
kierunku północnym, położonym poza dolinami rzek jak też poza obszarami aktywnymi 
sejsmicznie. W związku z tym nie wystąpi zagrożenie pojawienia się osuwisk. 
Potwierdzają to mapy Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej 
(http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO).  

Budynki wykorzystywane na cele przedsięwzięcia wyposażone będą w instalacje 
odgromowe zapewniające bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w konstrukcje 
budynku. 
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Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie 
przedsięwzięcia.  

Skrajnie niskie temperatury powodować mogą powodować awarie systemów, 
ciepłowniczych, wodociągów, kanalizacji, linie przesyłowych co może skutkować 
zakłóceniem lub koniecznością wyłączenia pracy obiektów. 

Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w 
tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną Jerzego Kondrackiego, obszar 
inwestycji leży w obrębie mezoregionu Płaskowyż Świdnicki (343.16), w pobliżu jego 
zachodniej granicy.  

Lublin leży w Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziału Gumińskiego) o 
dominancie warunków umiarkowanie kontynentalnych. Wpływy kontynentalne przejawiają 
się w długim i ciepłym lecie oraz długiej i mroźnej zimie, przy krótkim trwaniu pór 
przejściowych; znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadów 
(poniżej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
styczeń 30 mm).  

W najbliższym otoczeniu terenu inwestycji brak jest cieków powierzchniowych. 
Najbliższa rzeka - Bystrzyca przepływa w odległości ok. 3,1 km w kierunku 

północno -  zachodnim od planowanej Inwestycji. W odległości ok. 3,2 km w kierunku 
zachodnim przepływa rzeka Czerniejówka, stanowiąca dopływ Bystrzycy. Naturalny spływ 
wód odbywa się w kierunku północnym i dalej, północno – zachodnim. 

Według regionalizacji hydrogeologicznej zwykłych wód podziemnych rejon Lublina 
zalicza się do regionu IX – lubelsko-podlaskiego, makroregionu centralnego. Wg A. 
Kleczkowskiego omawiany obszar należy do zbiornika wód podziemnych GZWP 406-Niecka 
Lubelska, i znajduje się w obszarze jego najwyższej ochrony (ONO).  

Zgodnie z podziałem dokonanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły (Dz.U. z 2016 r. nr 0 poz. 1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w 
obszarze oznaczonym kodem europejskim PLGW2300089 leżącym w obszarze dorzecza 
Wisły w ekoregionie równin wschodnich o nazwie JCWPd 89. 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej - charakterystyka środowiska 
przyrodniczego, różnorodność biologiczna 

Przedmiotowa Inwestycja zrealizowana będzie na terenie już obecnie 
przekształconym w wyniku prowadzonej dotychczasowej działalności rolniczej. Działalność 
rolnicza została porzucona w ostatnich latach, a teren działki 128/2 został przeznaczony 
(zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) na cele przemysłowe. 
Obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (kontynuacja budowy MLP) 
stanowił zaplecze dla realizacji dotychczas wzniesionych obiektów A1 i C1. W obrębie 
parceli zlokalizowane jest część infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby 
funkcjonującego przedsięwzięcia. 

Pozostałe tereny nieutwardzone, w tym również wykonany od strony północnej wał 
ziemny porasta roślinność ruderalna. Jest to ubogie gatunkowo zbiorowisko o fizjonomii 
przypominającej murawy składające się z gatunków odpornych na wydeptywanie (babka 
zwyczajna Plantago major i tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, mlecz zwyczajny 
(Sonchus)). Miejscami rośliny tworzą wyższe zarośla złożone z różnych gatunków traw i 
chwastów m.in.: życica trwała Lolium perenne, wiechlina roczna Poa annua, wrotycz 
pospolity (Tanacetum vulgare), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), wiesiołek dwuletni 
(Oenothera biennis ). Rośliny tych gatunków są bardzo ekspansywne, wysiewają się na 
każdym wolnym skrawku terenu,  a ponadto niektóre mogą wydawać w ciągu roku kilka 
pokoleń roślin potomnych.      
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Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 627 z późn. zm.). 

Najbliższe obszary Natura 2000 to: 
- obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 060021 – ok. 2,75 km w 

kierunku północno - wschodnim od terenu Inwestycji, 
- obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096 – 

ok. 5,1 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji.  
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości wykluczającej występowanie 

oddziaływania na obszar Natura 2000.  
Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami 
Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu Inwestycja planowana jest w obszarze: 

tereny techniczno - produkcyjne z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości.  

W otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę obiektu C i 
budowę obiektu B, w obrębie tej samej działki 128/2, należącej do MLP Lublin Sp. z o.o. 
znajduje się planowany do rozbudowy obiekt A. Wszelkie oddziaływania planowanej 
inwestycji, na powietrze, klimat akustyczny, wody oraz inne elementy środowiska 
przeanalizowano z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych wywoływanych przez 
wszystkie trzy obiekty (zgodnie z projektami rozbudowy) 

W sąsiedztwie MLP od strony wschodniej znajduje się – będący w realizacji – 
zakład produkcyjny POL-SKONE, w którym prowadzona będzie produkcja okien i drzwi. W 
przedstawionych w dalszych rozdziałach modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
powietrza oraz emisji hałasu uwzględniono funkcjonowanie tego obiektu, zgodnie z 
założeniami przedstawionymi w opracowaniu „Karta informacyjna planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią 
socjalno – biurową firmy POL-SKONE – zakład produkcyjny nr 4, na działce 118/7 ul. 
Erazma Plewińskiego, Lublin”.  

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o 
środowisku i wiedzę naukową. 

W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu inwestycji 
parcela może pozostać w niezmienionym stanie zainwestowania lub zostać 
zagospodarowana zgodnie z innym projektem. Przy zaniechaniu jakiejkolwiek działalności 
powierzchnia terenu podlegać będzie sukcesji wtórnej. Na terenie pojawiłaby się 
początkowo roślinność niska, a następnie krzewy i drzewa. Zbiorowiska początkowo 
typowo ruderalne ulegałyby stopniowej naturalizacji. Teren mógłby stać się siedliskiem 
zwierząt (w ograniczonym stopniu ze względu na powierzchnię i brak bezpośredniego 
sąsiedztwa terenów naturalnych). 

Opis wariantów uwzględniający szczególne cechu przedsięwzięcia lub jego 
oddziaływania, w tym: 

W fazie koncepcyjnej rozważano lokalizację na terenie MLP innych form 
działalności (zakładów produkcyjnych) oraz oparcie źródła ciepła o inny rodzaj paliwa, a 
także budowę centralnej kotłowni ogrzewającej wszystkie obiekty. Ponadto rozpatrywano 
ogólnie wariantowość ulokowania w planowanych halach (obiektach B i C) działalności 
produkcyjnej. Wariantem rozpatrywanym był także odmienny układ obiektów. 

Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, 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, a także 
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
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Oddziaływanie na krajobraz i powierzchnię ziemi wariantów alternatywnych w 
stosunku do wybranego do realizacji (w postaci wykorzystania innego źródła ciepła, 
budowie centralnej kotłowni oraz przy lokalizacji innych form działalności, a także 
odmiennego rozlokowania obiektów) będzie podobne w warunkach normalnego 
funkcjonowania. 

Realizacja centralnego ogrzewania, wykorzystywanie paliwa stałego oraz 
lokalizacja w obiektach innych forma działalności nie spowoduje odmiennych oddziaływań 
na krajobraz i powierzchnię ziemi. 

Inna lokalizacja w obrębie tej samej działki planowanych obiektów B i C (gdzie 
obiekt C byłby krótszy i składał się z 2 segmentów, a obiekt B byłby znacznie większy i 
zajmował zachodnią część działki) spowodowałaby prowadzenie prac ziemnych w innych 
miejscach. Porównywalna powierzchnia obiektów w układzie alternatywnym nie 
powodowałaby zwiększenia objętości wykopów i przemieszczanych mas ziemnych. W 
związku z tym oddziaływania na powierzchnię ziemi miałyby tę samą skalę, jednak inną 
lokalizację w obrębie tej samej działki.  

Klimat 
Oddziaływania na klimat mogą się ujawnić poprzez emisję gazów, które poprzez 

oddziaływanie fizykochemiczne mogą oddziaływać na zwiększenie efektu cieplarnianego.  
Wody powierzchniowe i podziemne 
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne wariantów alternatywnych w 

postaci wykorzystania innego źródła ciepła oraz budowa kotłowni centralnej będzie 
podobne w warunkach normalnego funkcjonowania, jak też w przypadku wystąpienia 
sytuacji awaryjnej. 

Świat roślinny i zwierzęcy 
Oddziaływania na rośliny i zwierzęta wszystkich wariantów alternatywnych będzie 

praktycznie takie samo, jak wariantu wybranego przez Inwestora do realizacji. Jest to 
spowodowane częściowo lokalizacją inwestycji w obrębie miasta, w sąsiedztwie terenów 
zurbanizowanych, na powierzchni bardzo ubogiej pod względem liczby i różnorodności 
gatunków zwierząt i roślin. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza   
Emisja zanieczyszczeń powietrza dla wariantu polegającego na odmiennym 

rozlokowaniu obiektów byłaby identyczna pod względem jakościowym i ilościowym 
(obiekty miałyby bardzo zbliżoną kubaturę),  jednak Inny w obrębie działki byłby rozkład 
źródeł. Nie miałoby to jednak znaczenia dla sumy oddziaływań na powietrze.  

Realizacja kotłowni na paliwo stałe spowodowałaby zwiększenie emisji, zwłaszcza 
CO2 oraz pyłów. Nie wykonywano symulacji dla takiego rozwiązania. Budowa centralnej 
kotłowni spowodowałaby, że wyrzut spalin do powietrza odbywałby się za pomocą 
jednego emitora. 

Przy lokalizacji działalności produkcyjnej mogłyby się pojawić nowe źródła emisji 
zanieczyszczeń. Jednak w zależności od profilu produkcji rodzaj zanieczyszczeń mógłby 
być różny. Niemniej jednak każda inna działalność nie mogłaby powodować emisji 
skutkującej  przekroczeniem poziomu 90 % normy określonej w adekwatnych przepisach 
wykonawczych. 

Oddziaływanie skumulowane 
W związku z tym, że najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 

45 metrów (i więcej) od granicy terenu planowanej inwestycji oraz biorąc pod uwagę 
lokalizację w otoczeniu istniejących i planowanych zakładów przeanalizowano 
oddziaływania skumulowane przy następujących założeniach:  

Od strony południowo - wschodniej planowany znajduje się budynek produkcyjno – 
magazynowy z częścią socjalno – biurową firmy POL-SKONE. Z „Karty informacyjnej 
planowanego przedsięwzięcia…” oprac. 2015 r. wynika, że Zakład funkcjonować będzie 
tylko w porze dnia.  
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Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w południowo – wschodniej części 
działki funkcjonuje fabryka silników ABM (Hala A1) oraz hale magazynowo logistyczne 
„Stokrotki” (Hala C1).   

Obiekty MLP funkcjonować będą całodobowo, obliczenia skumulowane z zakładem 
Polskone przeprowadzono dla pory dnia i pory nocy.   

Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 3 rodzaje źródeł hałasu mających wpływ 
na wielkość emisji hałasu do środowiska. Pierwsza grupa to źródła ruchome (pojazdy 
samochodowe poruszające się po terenie inwestycji), druga grupa są to źródła stacjonarne 
(na dachu obiektów kubaturowych), trzecia grupa to obiekty produkcyjnej (źródło 
budynek).  

Warunki życia i zdrowia ludzi 

Wybór wariantu alternatywnego polegającego na odmiennym układzie budynków 
nie miałby bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi i warunki ich życia. Odmienny układ 
budynków mógłby spowodować zbliżenie źródeł oddziaływań do zabudowy mieszkalnej 
przy ul. Rataja. Niemniej jednak oddziaływania na granicy inwestycji nie mogłyby 
przekroczyć 90 % normy określonej w przepisach. 

Budowa centralnej kotłowni mogła by w minimalny sposób wpłynąć na warunki 
życia poprzez nieznaczne zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Nie przewiduje 
się jednak możliwości zauważalnego pogorszenia warunków życia w stosunku do 
mających miejsce przy realizacji wariantu preferowanego.  

Wykorzystanie paliw stałych mogłoby powodować pogorszenie stanu powietrza w 
najbliższym sąsiedztwie MLP. Niemniej jednak wszelkie oddziaływania musiałyby zostać 
ograniczone w celu spełnienia wymaganego poziomu 90% normy określonej w 
przepisach. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych mogłaby, w zależności od profilu działalności, 
spowodować pogorszenie jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Przestrzeganie 
norm zanieczyszczeń określonych w przepisach zminimalizowałoby oddziaływania na 
poziomu praktycznie niezauważalnego.  

Wystąpienie poważnej awarii, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej oraz 
możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej 

Możliwość wystąpienia awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej oraz katastrofy 
naturalnej zostały opisane w rozdziale 3.7.  

Możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnej dla każdego z rozpatrywanych wariantów 
(oprócz lokalizacji działalności produkcyjnej) jest zbliżone. Lokalizacja działalności 
produkcyjnej, z zależności od profilu związane byłoby z magazynowaniem materiałów i 
substancji, które potencjalnie mogłyby spowodować konieczność zaliczenia zakładu do 
zakładów narażonych na ryzyko awarii przemysłowej. Wystąpienie awarii przemysłowej, w 
zależności od jej rodzaju i udziału określonych substancji mogłoby wywołać inne 
negatywne skutki dla środowiska, w tym dla powietrza, ziemi i wód. 

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie Ustawą z dnia 3 

października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst 
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353 z późn. zm.) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej 
odległość od granicy państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 
Rozmieszczenie planowanych obiektów w inny sposób wiązałoby się ze zmianą 

rozmieszczenia części punktów emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, bez zmiany ich 
wielkości. Przy takiej samej działalności, produkcja ścieków oraz odpadów oraz ich wpływ 
na środowisko byłyby takie same. 

Wariantem wybranym przez Inwestora jest ogrzewanie budynków za pomocą 
urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwo gazowe. W porównaniu do takiego 
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rozwiązania ogrzewanie przy wykorzystaniu paliwa stałego posiada dwie zasadnicze 
wady. Pierwsza z nich to zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza. Produkcja 
takiej samej porcji energii z węgla w porównaniu do gazu powoduje większą emisją pyłu 
oraz dwutlenku węgla. W związku z tym wybór paliwa w postaci gazu jest rozwiązaniem 
lepszym dla środowiska w porównaniu do wariantu alternatywnego. Ponadto spalanie 
paliwa stałego wiąże się z powstawaniem odpadów (popiołów) i koniecznością 
magazynowania opału. 

Lokalizacja w projektowanych obiektach funkcji produkcyjnych wiązałaby się – w 
porównaniu do lokalizacji funkcji magazynowo – logistycznych z możliwością wystąpienia 
nowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Ponadto działalność produkcyjna 
mogłaby być źródłem zwiększonej produkcji odpadów i ścieków. Ze względu na szeroką 
gamę możliwości nie analizowano żadnej określonej branży.  

Niemniej jednak niezależnie od rodzaju prowadzonej w obiektach działalności, 
wszelkie oddziaływania na powietrze i na klimat akustyczny musiałyby zostać graniczone 
do 90% normy określonej w stosownych pprzepisach. 

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 
Przeprowadzone obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

powietrza oraz hałasu - dwóch rodzajów oddziaływań mogących mieć największy pośredni 
wpływ na ludzi wykazały, że niekorzystne oddziaływania związane z eksploatacją 
Inwestycji nie będą w sposób ponadnormatywny oddziaływały poza granicami parceli 
Inwestora. Oddziaływania mogą dotyczyć przede wszystkim osób przebywających na 
terenie obiektu, pracujących przy obsłudze urządzeń.  

Na terenie planowanego parku logistycznego największe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi związane jest z wystąpieniem sytuacji awaryjnych w postaci pożaru 
lub wypadkiem z udziałem pojazdów poruszających się po terenie obiektu.  

Pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni w zakresie postępowania na 
stanowiskach pracy oraz zachowania się w wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.  

Pracownicy wyposażeni są w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.  
Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
Planowana Inwestycja polegająca na realizacji nowego zagospodarowania terenu 

będzie się wiązać z zajęciem i przekształceniem powierzchni terenu. Obszar ten byłt 
zajęty pod uprawy i jest porośnięty roślinnością ruderalną. Istniejące pokrycie terenu 
zostanie usunięte. Występujące rośliny nie tworzą cennych zbiorowisk przyrodniczych i 
stanowią gatunki pospolite i synantropijne, w związku z czym ich zniszczenie nie będzie 
stanowić straty dla zasobów środowiska. Obszar byłych upraw nie stanowi cennego 
siedliska dla zwierząt. Pojawiają się tu wyłącznie gatunki pospolite, licznie występujące na 
obszarze większości kraju. Niemniej jednak nowe zagospodarowanie terenu wyeliminuje 
możliwość pojawiania się tu zwierząt. 

Na etapie eksploatacji oddziaływania mogą się wiązać z emisją zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu. Jak wykazały szczegółowe analizy – oddziaływania te nie będą 
osiągały wartości ponadnormatywnych, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia 
oddziaływań na faunę i florę obecną w otoczeniu inwestycji. 

Oddziaływanie na wody  
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia bezpośredniego 

oddziaływania na wody powierzchniowe. Najbliższy ciek, rzeka Bystrzyca (w kierunku 
której odbywa się naturalny spływ powierzchniowy) – przepływa w odległości 3,7 km w 
kierunku zachodnim od terenu Inwestycji.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 

środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, że analizowany 
obiekt spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń  wprowadzanych do powietrza ze 
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wszystkich źródeł, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031).  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  

Analiza oddziaływania akustycznego 
Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń przewiduje się, że  

etap eksploatacji inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach 
otrzymanych od Inwestora nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla 
terenów chronionych akustycznie.  

Wyniki w punktach obserwacji przedstawiają się następująco:  
 

Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyników – pora dnia  
 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  187.8  503.5    1.5   36.7 
      2  187.8  504.2    4.0   37.5 
      3  288.6  417.4    1.5   38.4 
      4  288.6  417.4    4.0   39.2 
      5  380.8  335.0    1.5   38.7 
      6  380.8  335.0    4.0   39.5 
      7  449.3  278.6    1.5   43.5 
      8  449.3  278.6    4.0   44.3 

 
Koniec obliczeń                              

 
Program LEQ Professional 6 dla Windows - Wydruk wyników – pora nocy  

 
    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq 
      1  187,8  503,5    1.5   33.9 
      2  187,8  504,2    4.0   34.7 
      3  288,6  417,4    1.5   34.0 
      4  288,6  417,4    4.0   34.8 
      5  380,8  335,0    1.5   35.0 
      6  380,8  335,0    4.0   35.8 
      7  449,3  278,6    1.5   35.2 
      8  449,3  278,6    4.0   36.0 
                                    
Koniec obliczeń                              

              

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 
ziemi 

Na etapie eksploatacji, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania zakładu, 
Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan środowiska glebowego i gruntowego w 
obrębie parceli oraz poza nią. Warunkiem jest prawidłowe prowadzenie eksploatacji 
obiektu, a w szczególności właściwej gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki 
odpadami.  

Podczas eksploatacji inwestycji kontroli musi podlegać szczelność kanałów i 
zbiorników wszelkich substancji chemicznych oraz ścieków, aby uniknąć ewentualnego 
zanieczyszczenia gruntu na skutek wycieku.  

Inwestycja projektowana jest poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi 
ziemi. 

Oddziaływanie na klimat i krajobraz 
Oddziaływania na klimat należy rozpatrywać jako oddziaływania na mikroklimat w 

obrębie parceli przeznaczonej pod Inwestycję oraz najbliższego otoczenia. Na skutek 
zabudowy i utwardzenia powierzchni terenu nastąpi ograniczenie wielkości infiltracji wody i 
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późniejszego parowania z powierzchni gruntu i roślin. Pojawienie się powierzchni dachów i 
powierzchni utwardzonych zwiększy albedo. Ponadto obecność obiektów kubaturowych 
oraz praca silników samochodowych zwiększy emisję promieniowania cieplnego. 
Oddziaływania te będą jednak miały przede wszystkim lokalny charakter. Dobra 
izolacyjność ścian budynku znacznie ograniczy straty ciepła, a tym samym wielkość emisji 
promieniowania cieplnego. 

Oddziaływanie na dobra materialne 
Oddziaływanie zamierzonej inwestycji na dobra materialne w obrębie działki będą 

oczywiste i będą realizacją planów inwestora. W takim aspekcie takie oddziaływania będą 
pożądane i pozytywne.  

Planowana do zastosowania technologia oraz rozwiązania i zabezpieczenia 
techniczne zakłada brak wystąpienia negatywnych oddziaływań na otaczającą zabudowę. 
Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 45 m od granicy Inwestycji. 
Rodzaj i skala działalności wykluczają oddziaływania na dobra materialne należące do 
osób trzecich Z przeprowadzonej analizy wpływu Inwestycji na klimat akustyczny i stan 
czystości powietrza atmosferycznego, wynika, że funkcjonowanie planowanych obiektów 
wraz z infrastrukturą nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm w 
otoczeniu parceli, a tym samym nie będzie stanowiło zagrożenia dla dóbr materialnych 
znajdujących się na terenach sąsiednich.  

Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, w 
obrębie przedmiotowej działki znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 78-82/39-3, 
ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin (GEZ). Na podstawie art. 39 ust. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, póz. 1623 z późn. 
zm.) dla obiektów znajdujących się w GEZ, Miejski Konserwator Zabytków uzgadnia 
pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę. Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.) odkryte w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmioty 
posiadające cechy zabytku podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do 
wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 
Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane i tworzą 

integralną całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników może przejawiać 
się pogorszeniem stanu całego ekosystemu, bądź wybranych elementów. Ponadto 
wzajemne wzmacnianie występujących oddziaływań w danym środowisku powoduje, że 
łączny efekt jest większy od sumy efektów ich działania oddzielnego (tzw. działanie 
synergiczne). 

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośredni, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.  

Przy opracowaniu „Raportu...” zastosowane zostały następujące metody zawarte w: 
 metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 

środowiska naturalnego, 
 analizie dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze 

obszaru planowanej inwestycji, 
 Instrukcja ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 

imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r.  
 Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 
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 analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących obszar planowanej inwestycji. 
W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na 

ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na poszczególne 
elementy  środowiska. Podstawę oceny oparto na porównaniu wartości otrzymanych z 
wartościami normowymi. W przyjętych metodach zastosowano wielostopniową ocenę 
postępowania poprzez: 

 analizę istniejących parametrów i czynników środowiska według dostępnych 
danych, analizę działań i elementów Inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący 
środowiska, 

 analizę ilościową i ocenę ewentualnych przekroczeń z wykorzystaniem obliczeń 
symulacyjnych określających stopień zagrożenia środowiska za pomocą 
dostępnych programów komputerowych, 

 porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analiz z obowiązującymi wartościami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 

 określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz. 
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-
, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

Analiza poniższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że   funkcjonowanie  planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy 
środowiska.  

oddziaływanie 
Istnienie 
przedsię
wzięcia 

Wykorzy
stanie 

zasobów 
środowi

ska 
(zużycie 
wody) 

 
Emisje 

ścieki powietrze hałas odpady 

Bezpośrednie + - - + + - 
Pośrednie + + - - - + 

Wtórne - - - - - - 
Skumulowane + - - - - - 

Krótkoterminowe - - + + + + 
Średnioterminowe - - - - - - 
Długoterminowe - - + + + + 

Stałe + + + + + - 
Chwilowe - - + - - + 
 
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru. 

Do podstawowych działań minimalizujących oddziaływania na środowisko należy 
prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz taki 
sposób użytkowania obiektów i urządzeń, który zminimalizuje emisję zanieczyszczeń 
powietrza oraz hałasu. 

Ścieki opadowe, które powstawać będą na powierzchni Inwestycji będą kierowane 
do separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesiny, gdzie będą 
podczyszczane. Przyjęte rozwiązania dotyczące gospodarki wodami opadowymi 
zagwarantują podczyszczenie ścieków deszczowych powstających na terenie Inwestycji 
do parametrów spełniających wymagania norm określonych dla wód opadowych 
wprowadzanych do wód lub do ziemi, jak również odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
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oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 
Nr 0, poz. 1800). 

Przy bilansowaniu ilości wód opadowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej uwzględniono konieczność zatrzymania lub przetrzymania 50% objętości wód 
opadowych w obrębie działki Inwestora (128/2). Wymagana część wód będzie 
retencjonowana w zbiorniku retencyjnym o pojemności ok. 180 m³, projektowanym w 
północno – zachodnim narożniku działki 128/2.  

Projektuje się wykonanie powierzchni parkingów i dróg oraz chodników z kostki 
betonowej. Według danych literaturowych i norm technicznych stosowanych przy 
projektowaniu kanalizacji deszczowej tego typu nawierzchnie mają współczynnik spływu 
wód ψ = 0,8 - 0,9.  Powierzchnia z kostki nie jest idealnie szczelna, ale w bardzo wysokim 
stopniu nieprzepuszczalna, zabezpieczająca w dostatecznym stopniu przed przenikaniem 
i wsiąkaniem wód opadowych w grunt. Pełna szczelność, czyli odizolowanie warstw 
konstrukcji od podłoża gruntowego nie jest wymagana w przypadku projektowanej 
Inwestycji. 

Ścieki pochodzące z sanitariatów oraz powstające podczas sprzątania kierowane 
będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej MPWiK Lublin Sp. z o.o., za pośrednictwem 
którego będą transportowane do miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Działania minimalizujące oddziaływania na powietrze 
W celu zminimalizowania wpływu etapu eksploatacji przedsięwzięcia na stan powietrza 
atmosferycznego przewiduje się: 
- Obiekty ogrzewane będą przy wykorzystaniu paliwa gazowego charakteryzującego się 

minimalną emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  
- Place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane będą w odpowiedniej czystości 

ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu. 
- Pojazdy podczas załadunku i rozładunku będą mieć wyłączane silniki, co będzie 

ograniczać emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza 
Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, 

porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o 
których mowa w art. 143 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony 
środowiska 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353) jeżeli planowane 
przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, w Raporcie porównuje się 
proponowaną technologię z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Art. 143 Prawa 
ochrony środowiska mówi, iż technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 
zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, 
przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 
 postęp naukowo-techniczny. 

Porównanie stosowanej na terenie Inwestycji technologii z wymaganiami, o których 
mowa przedstawiono w tabeli: 
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy 
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 

  

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.  

Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
przewiduje udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport o 
oddziaływaniu na środowisko jest wykładany do wglądu. Zgodnie z art. 34 ww. Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy obywatel ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 
prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  

Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją ww. 
Inwestycji. Aby zapobiec ewentualnym konfliktom, należy wykonywać wszelkie czynności 
związane z pracami budowlanymi w porze dziennej oraz prowadzić budowę i eksploatację 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz instrukcjami pracy poszczególnych maszyn i 
urządzeń.  

Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz .U. 2014 nr 0 poz. 1542) dla planowanego przedsięwzięcia nie ma 
konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.  

Na terenie Zakładu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1987) prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja 
wytwarzanych odpadów, z wykorzystaniem kodów określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 
1923). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 
nr 0 poz. 1973) na terenie zakładu prowadzone będą karty ewidencji odpadów. 

Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując raport.  

Przy opracowywaniu „Raportu..” nie napotkano na trudności wynikające z 
zastosowania urządzeń technicznych czy też rozwiązań technologicznych, które mogłyby 
stwarzać zagrożenie dla środowiska. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne 
odpowiadać będą standardom stosowanym w Polsce oraz w światowych rozwiązaniach 
przy eksploatacji tego typu inwestycji.  
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