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WPROWADZENIE

Inwestor, AGJK Sp. z o.o. ul. Lea 202, 30-133 Kraków, planuje budowę stacji paliw lennych i
gazowych, myjni samochodowej w miejscowości Węgrzce przy ul. Stary Trakt/Warszawska ,
na działkach nr ew.481/21 i 481/22. 

Zgodnie z § 3 ust.1  pkt. 35  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.11.2010r  w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213 poz.
1397 z póź. zmianami) instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych
lub substancji  chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust.  1 pkt.  22, oraz instalacje do
dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem
stacji paliw gazu płynnego zaliczana są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko  dla  których  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  może  być
wymagane.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, Inwestor jest zobligowany do uzyskania decyzji
o środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia.  Na  skutek  przedłożonego  Wójtowi
Gminy Zielonki  wniosku o wydanie powyższej decyzji, wszczęto postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie z dnia 30.01.2014r
znak  OO.4240.1.33.2014.RO  wydał  opinię,  iż  przedsięwzięcie  pn.  „Budowa  stacji  paliw
płynnych i gazowych, myjni samochodowej realizowane na działkach nr 481/21, 481/22 obręb
Węgrzce przy ul. Stary Trakt/ Warszawska w Węgrzcach” wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w piśmie z dnia 29.01.2014r
znak NZ-PZ-420-18/14 wydał opinię, iż przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji paliw płynnych i
gazowych, myjni samochodowej realizowane na działkach nr 481/21, 481/22 obręb Węgrzce
przy  ul.  Stary  Trakt/Warszawska  w  Węgrzcach”  wymaga  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko. 

Postanowieniem  z  dnia  05.02.2014r  znak  BU  6220.1.2014Wójt  Gminy  Zielonki
nałożył obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.  „Budowa  stacji  paliw  płynnych  i  gazowych,  myjni  samochodowej  realizowane  na
działkach nr 481/21, 481/22 obręb Węgrzce przy ul. Stary Trakt/ Warszawska w Węgrzcach. 

Wykonany raport stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania  na  środowisko,  przed  wydaniem  przez  Wójta  Gminy  Zielonki   decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych i
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gazowych, myjni samochodowej realizowane na działkach nr 481/21, 481/22 obręb Węgrzce
przy ul. Stary Trakt/ Warszawska w Węgrzcach”. 

Niniejszy raport odpowiada wymogom art.  66  ustawy z dnia 3 października 2008r
ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2013r
Dz. U. poz. 1235) i uwzględnia zakres określony w /w postanowieniu. 

1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Działki  zlokalizowane w Węgrzcach,  na  których planuje się  budowę stacji  paliw i
myjni  samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną to działki nr  ew.481/21i  481/22. W
ramach przedsięwzięcia projektowana jest  budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z
infrastrukturą  towarzyszącą,  jednokondygnacyjnym  budynkiem  stacji,  wiatą  stalową
zadaszeniem nad dystrybutorami,  2  zbiorniki  podziemnymi na paliwa płynne i  1  zbiornik
LPG. Planowana jest także budowa budynku myjni samochodowej. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się również przebudowę istniejącego kolidującego z
planowanym zagospodarowaniem uzbrojenia podziemnego, budową zasilania w wodę, gaz,
teletechnikę,  energię  elektryczną,  odprowadzenia  wód  opadowych  i  ścieków,  wykonania
zjazdu z DK 7 i zjazdu na ul. Stary Trakt.

Poniżej zestawiono powierzchnię dla projektowanego przedsięwzięcia:
- całkowita powierzchnia działek nr 481/21 i 481/22 wynosi -13 039 m2

- powierzchnia działki  nr 481/21 na której  planuje się budowę obiektów stacji  paliw i
myjni samochodowej wynosi – 2735 m2

- powierzchnia projektowanego budynku stacji wynosi około – 169,42 m2 

- powierzchnia budynku myjni samochodowej wynosi około 85 m2 ,
- powierzchnia wiaty nad dystrybutorami – około 220m2

- powierzchnia utwardzona terenu stacji wynosi około – 2035 m2,
- powierzchnia zieleni wynosi około  -  ok. 420 m2 

1.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Lokalizacja stacji paliw, opis zagospodarowania terenu – stan istniejący 

Projektowane przedsięwzięcie obejmujące budowę stacji paliw płynnych i gazowych wraz z
infrastrukturą  techniczną  zlokalizowane  będzie  w  miejscowości  Węgrzce,  gmina  Zielonki,
powiat  krakowski,  na  terenie  działek  481/21  i  481/22.  Działki  te  stanowią  własność
Inwestora,  AGJK Invest sp. z o.o. z/s 30-133 Kraków ul. Lea 202 A. Na terenie działki nr
481/21 planuje się budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki
nr 482/22 planuje się budowę  wjazdu na teren stacji. 
Teren przewidziany pod inwestycję graniczy z drogą krajową nr 7 – ul. Warszawska i ul. Stary
Trakt.
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Obecnie,  teren  na  którym  planuje  się  realizację  przedsięwzięcia  jest  wolny  od
zabudowy.  Na terenie  działki  na której  planuje się  lokalizację   stacji  paliw rosną krzewy
(głównie samosiejki), 3 klony pospolite (Acer platanoides), 4 wierzby iwa (Salix caprea), 2
wierzby płaczące ( Salix alba Tristis), 3 bez czarny ( Sambucus nigra), 4 lipy drobnolistne
(Tilia  cordana).  Powierzchnia działki  porośnięta  jest  trawą.  W trakcie  oględzin terenu nie
stwierdzono  lokalizacji  dziupli  i  gniazd  w  obrębie  zieleni  wysokiej  (teren  działki
zlokalizowany jest w rejonie ulic Warszawska/Stary Trakt).    

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przedsięwzięcie  polegające  na  budowie  stacji  paliw  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą
przewidziane jest do realizacji na terenie działek nr ew. 481/21 i 481/22 zlokalizowanych w
Węgrzcach gm. Zielonki. 

 Teren  przedsięwzięcia,  określony  wyżej,  jest  objęty  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zielonki zatwierdzonym uchwałami Rady Gminy w Zielonkach,  teren
działki nr ew.428/21 to;
- teren  zieleni  izolacyjnej  oznaczony  na  rysunku  planu  39.ZI.24  z  przeznaczeniem

podstawowym  pod  zieleń  urządzoną  obejmującą  zadrzewienia  i  zakrzewienia  (w  tym
przywodne  i  przydrożne)  pasów  zieleni  ochronnej  oraz  urządzeń  służących  ochronie
akustycznej, 

- teren  zabudowy  usługowej  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  39.U.28  z
przeznaczeniem podstawowym pod funkcję usług obejmującą istniejące i nowe zespoły
lub pojedyncze obiektu i urządzenia usług, wraz z zielenią towarzyszącą
teren  działki nr ew.428/22 to;

- teren  zieleni  izolacyjnej  oznaczony  na  rysunku  planu  39.ZI.24  z  przeznaczeniem
podstawowym  pod  zieleń  urządzoną  obejmującą  zadrzewienia  i  zakrzewienia  (w  tym
przywodne  i  przydrożne)  pasów  zieleni  ochronnej  oraz  urządzeń  służących  ochronie
akustycznej, 

- teren  zabudowy  usługowej  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  39.U.28  z
przeznaczeniem podstawowym pod funkcję usług obejmującą istniejące i nowe zespoły
lub pojedyncze obiektu i urządzenia usług, wraz z zielenią towarzyszącą,

- teren  parkingów  wydzielonych,  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  39.KP.8  z
przeznaczeniem podstawowym pod grunty parkingów wydzielonych, miejsc postojowych
o charakterze kubaturowym, 

- w pasie drogi KDW,
- południowa część działki leży w strefie ochrony konserwatorskiej OK.

Inwestycja planowana jest do realizacji w części działek przeznaczonych dla terenu zabudowy
usługowej. Teren ten graniczy;

-  od północnego – wschodu teren działek przylega do pasa drogowego ulicy Stary Trakt,
po przeciwległej stronie ulicy znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej,
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-  z zachodu teren ten graniczy z pasem drogowym ul. Warszawskiej ( droga krajowa nr
7), po przeciwnej stronie ulicy znajdują się tereny przemysłowo – usługowe.

  
1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

1.2.1. Faza realizacji 

W ramach przedsięwzięcia planuje się;
 budowę  pawilonu  obsługowego  stacji  paliw  wraz  z  pomieszczeniem  sklepowym,

zapleczem socjalnym
 budowę budynku myjni , jednostanowiskowej z urządzeniami podczyszczającymi ścieki,
 budowę zadaszenia nad stanowiskami dystrybutorów,
 zainstalowanie  2  zbiorników  magazynowych  podziemnych  paliw  płynnych  wraz  z

dystrybutorami paliw z instalacją technologiczną, 
 zainstalowanie zbiornika podziemnego LPG wraz z dystrybutorem paliwa gazowego wraz

z instalacją technologiczną,
 budowę stanowiska „woda-odkurzacz-powietrze”,
 budowę pylonu cenowego, 
 budowę kanalizacji ściekowej,
 budowę  kanalizacji opadowej wraz zainstalowaniem separatora ropopochodnych, 
 budowę przyłącza wodociągowego i zainstalowanie hydrantu p-poż,
 wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu stacji paliw, 
 wykonanie wewnętrznego układu drogowego i miejsc postojowych pojazdów, 
 wykonanie drogowej tacy szczelnej w rejonie dystrybucji i zrzutu paliw,
 budowę altanki śmietnikowej,
 budowę stojaka na butle z gazem płynnym,
 budowę pylonu cenowego,
 nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej,
 wykonania wyjazdów i wjazdów do stacji paliw od strony ul. Warszawskiej i  ul.  Stary

Trakt
Planuje się wycięcie krzewów i drzew kolidujących z budową stacji paliw. Przewiduje

się wycinkę  2 klonów pospolitych (Acer platanoides), 4 wierzb iwa (Salix caprea), 2 wierzb
płaczących ( Salix alba Tristis),  3 bzów czarnych ( Sambucus nigra), 2 lip drobnolistnych
(Tilia cordana),  po uzyskaniu stosownego zezwolenia,  oraz zachowanie pozostałych drzew
rosnących  na  terenie  projektowanej  stacji  paliw.  Prace  budowlane  w  pobliżu  drzew
prowadzone  będą  sposobem  ręcznym,  na  czas  budowy  zabezpieczone  zostaną  systemy
korzeniowe,  korony  i  pnie  drzew.  Wycinka  drzew  planowana  jest  w  okresie  listopad  –
grudzień  tego  roku,  poza   sezonem lęgowym.  Wycięcie  jest  konieczne  ponieważ  w tym
miejscu planowana jest  lokalizacja,  budynku stacji  paliw i   wyjazdu z terenu stacji  paliw
ponadto  drzewa  rosną  w  miejscach  gdzie  projektowane  są  instalacje  technologiczne.  Po
zakończeniu prac budowlanych planuje się nasadzenie 3 jesionów, 3 lip, 2 wierzb płaczących,
zieleni ozdobnej i trawy. Powierzchnia terenu przewidzianego pod zieleń wynosi ok.420m2.
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Projektowane zagospodarowanie terenu stacji paliw.

Wjazd na teren stacji paliw odbywać się będzie z ul.  Warszawskie ( droga krajowa nr 7),
wyjazd przez  ul. Stary Trakt. Przy wjeździe na stację, na wysepce oddzielającej stację paliw
od Warszawskiej  projektuje się zainstalowanie pylonu cenowego.

 Projektowana  wiata  z  przestrzenią  tankowania  pojazdów  oraz  dystrybutory  paliw
zlokalizowane będą najbliżej wjazdu z ul. Warszawskiej. Naprzeciw wiaty usytuowany będzie
pawilon.  Przy  dystrybutorach  projektuje  się  lokalizację  zbiorników  magazynowych,
podziemnych  na  paliwa.  Wzdłuż  ul.  Warszawskiej  projektuje  się  lokalizację  miejsc
postojowych pojazdów. Za budynkiem stacji paliw projektowane jest stanowisko kompresor –
odkurzacz,  budynek   myjni  samochodowej.  Z  boku   budynku  myjni  samochodowej
zlokalizowany będzie śmietnik. 

Po zakończeniu budowy, planuje się nasadzenie, krzewów ozdobnych i obsianie terenu
stacji paliw  trawą. 

 Opis obiektów kubaturowych

Pawilon stacji paliw
Pawilon  stacji  paliw  będzie  obiektem  jednokondygnacyjnym  wykonanym  w  konstrukcji
tradycyjnej. Budynek ma formę prostokątną o powierzchni zabudowy 169,42m2. W dłuższym
boku, od strony dystrybutorów paliw usytuowane jest główne wejście do sklepu. 

 Pawilon będzie pełnił funkcję biurowo – socjalno – handlowo- techniczną. W pawilonie
mieścić się będzie:
- sala sprzedaży z kasą wewnętrzną,
- zaplecze socjalne z pokojem kierownika,
- magazyn,
- toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych ), 
- pomieszczenia porządkowe,
Budynek ogrzewany będzie z własnej kotłowni gazowej.

Budynek myjni samochodowej
Projektuje  się  budowę  budynku  myjni  samochodowej  w  którym  zainstalowana  będzie
jednostanowiskowa myjnia automatycznej pracująca w obiegu zamkniętym. Budynek myjni
będzie miał powierzchnię 85m2 . Myjnia będzie funkcjonowała w godz. 600-2200

Wiata
Projektuje  się  zainstalowanie  zadaszenia  rejonu  tankowania  pojazdów.  Wiata  będzie
elementem  wolnostojącym  wykonanym  w  konstrukcji  stalowej  słupowo  –  płatwiowej  z
pokryciem blachą trapezową o powierzchni zabudowy 120,0m2. 

Altanka śmietnikowa

8

8



 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

pn „Budowa stacji  paliw płynnych  i gazowych, myjni samochodowej realizowanego na działkach nr 481/21, 481/22 w Węgrzcach ”
2014

Wykonana  będzie  jako  konstrukcja  stalowa,  ze  stalowymi  kątownikami  i  łącznikami,
przykręcana  na  kołkach  do  wylewki  betonowej,  pow.  zabudowy  9,85m,  z  betonową
powierzchnią zmywalną. Altanka wyposażona będzie w standardowe pojemniki na odpady,
oraz zamknięcie zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Układ komunikacyjny
Wjazd na teren stacji paliw projektuje się z ulicy Warszawskiej, wyjazd z jej terenu odbywać
się  będzie  od ul.  Stary Trakt.  Komunikację  w obrębie  stacji  paliw zapewniał  będzie  plac
manewrowy oraz droga manewrowa. 

Nawierzchnia
Dla budowanej stacji paliw przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:
- w  rejonie  dystrybutorów  oraz  na  stanowiska  zrzutu  paliwa  –  nawierzchnia  szczelna

(beton) olejo i wodoodporna z zawartością polimerów, dylatowana i dyblowana. 
- na wjeździe i  wyjeździe,  na placach,  drogach manewrowych i  na parkingu  -   kostka

betonowa wibroprasowana
Koncepcja zagospodarowania terenu działki stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

1.2.2. Faza eksploatacji 

 Teren,  na  którym zlokalizowana  będzie  stacja  paliw  wykorzystywany  będzie,  w  trakcie
eksploatacji, zgodnie z przeznaczeniem. 

1.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Dystrybucja paliw 

Projektowana stacja paliw czynna będzie całą dobę, przez cały rok. Stacja będzie prowadziła
sprzedaż następujących paliw:
- Pb 95
- Benzyna VP 
- Benzyna VPR 
- ON
- ON V-pawer 
- LPG

Paliwa na teren stacji dostarczane będą autocysternami dostosowanymi do przewozu
paliw  płynnych.  Autocysterny  do  transportu  benzyn  wyposażone  są  w  instalacje  do
odprowadzania  par  ze  zbiorników  magazynowych  stacji  paliw.  Przyjmowanie  paliw  z
autocystern do zbiorników magazynowych odbywać się będzie grawitacyjnie.  Dystrybucja
paliw odbywała się będzie za pomocą dystrybutorów wyposażonych w system VHS.

Na terenie stacji paliw projektuje się zainstalowanie dwóch zbiorników podziemnych,
dwupłaszczowych;
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-   o  poj.  60  m3 dwukomorowy, o  pojemności  komór  45m3  i  15m3 jedna  komora
przeznaczona będzie na ON druga na V power diesel

-   o poj. 50 m3 trzykomorowy, o pojemności komór 25m3 , 15m3 i 10m3 jedna komora
przeznaczona będzie na Pb 95, druga na VP i trzecia na VPR

   Projektuje się zainstalowanie zbiorników produkcji CGH International Bydgoszczy
(lub innych o podobnych parametrach), zabezpieczonych powłoką polimerowo – bitumiczną
na pokładzie epoksydowym. Pomiędzy płaszczami zainstalowana zostanie sonda pomiarowa
systemu  Site  Sentinel  2  Petro  Vend  OPW,  służącego  do  ciągłej  kontroli  szczelności
zbiorników.  Zbiorniki  posadowione zostaną  na  zagęszczonej  warstwie  zasypki  żwirowo –
piaskowej  o  grubości  15,0cm  układanej  na  wcześniej  przygotowanym  fundamencie
betonowym, na głębokości ok. 4,0m od poziomu terenu rodzimego. 

Projektuje  się  zainstalowanie  zbiornika  podziemnego  LPG  o  pojemności  10m3

posadowionego  na  głębokości  ok.  2,6m  od  poziomu  rodzimego.  Do  dystrybucji  paliw
gazowych przewidziany jest jeden dystrybutor LPG.

 Do dystrybucji paliw płynnych zastosowane będą;
- 2 dystrybutory MPD pięcioproduktowe z systemem VRS, o wydajności 40l/min 
- 1  dystrybutor MPD wysokowydajny  (TIR) do wydawania oleju napędowego o wydajności
130l/min

Odmierzacie paliw, których mowa wyżej wyposażone są w system odbioru par tzw.
VRS  pozwalający  na  znaczne  zmniejszenie  emisji  par  benzyn.  Posiadają  automatycznie
chowane węże nalewowe z każdej strony odmierzacza i możliwość podłączenia z centralnym
sterowaniem, kasą, drukarką i systemem rozliczeń. 

Autorzy  koncepcji  do  projektu  proponują  wykonanie  instalacji  paliwowej  w
technologii dwuwarstwowych rurociągów paliw i oparów paliw ( rury ssawne i oparów paliw
giętkie prowadzone bez połączeń między urządzeniami).

Projektowana  stacja  paliw  zostanie  wyposażona  zostanie  w  ciągły  elektroniczny
pomiar  ilości  paliwa w zbiornikach.  Przewiduje się  zastosowanie systemu Site  Sentinel  2
Petro  Vend  OPW,  lub  innej  o  podobnych  parametrach,  do  monitoringu  przestrzeni
międzypłaszczowej,  pomiaru  ilości  paliwa  w zbiornikach.  System składa  się  z  kontrolera
(wyświetlacza)  oraz  modułu  bariery  iskrobezpiecznej  usytuowanych  w  budynku,  sond
pomiarowych zainstalowanych w zbiornikach, czujników cieczy i oparów zainstalowanych w
przestrzeni  międzypłaszczowej  zbiorników  paliw  oraz  okablowania  łączącego  sondy
pomiarowe i czujniki z barierą iskrobezpieczną i barierę z kontrolerem.

Projektowana instalacja technologiczna pozwala na realizację operacji przyjmowania i
wydawania paliwa w systemie pełnej hermetyzacji:
-   spust  paliwa  z  autocystern  do  zbiorników  magazynowych  tj.  przechwycenie  dużego
oddechu zbiorników – tzw. stopień hermetyzacji 1
-    wydawanie  paliwa  ze  zbiorników magazynowych  do   pojazdów klientów  –  stopień
hermetyzacji 2

Stopień 1
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Polega na wykorzystaniu różnicy ciśnień,  która powstaje na skutek grawitacyjnego
spustu paliw z autocysterny tj.  nadciśnienia  w zbiorniku magazynowym i  podciśnieniu  w
komorze  autocysterny.  Instalacja  technologiczna  stacji  paliw  posiadać  będzie  jedno
stanowisko spustowe zaopatrzone w przyłącza cieczy i gazu, w wykonaniu szybkozłącznym
typu  KAMLOK  oraz  z  wykorzystaniem  armatury  OPW.  Zawory  odpowietrzające  mają
odpowiednie nastawy nadciśnienia i podciśnienia, co umożliwia prawidłową pracę instalacji
podczas rozładunku i dystrybucji paliw, ograniczając jednocześnie emisję par.

Stopień 2
Pary  z  produktów  naftowych  (benzyn)  wypierane  ze  zbiorników  paliwowych

pojazdów  będą  zawracane  do  zbiornika  magazynowego  z  wykorzystaniem  systemu
aktywnego  tzn.  będą  odsysane  z  okolic  wlewów  paliwa  za  pomocą  pompy  próżniowej
zainstalowanej w odmierzaczu paliw zaopatrzonym w system VRS i kierowane do zbiornika.

Myjnia samochodowa

Pawilon myjni samochodowej będzie miał powierzchnię 85,0m2, w tym pomieszczenie
techniczne 12,0m2. W pawilonie projektuje się zainstalowanie myjni automatycznej WaschTec
JUNO , przejazdowej, z zamkniętym obiegiem wody. Ścieki po wymyciu pojazdu trafiają do
układu oczyszczania składające się z;

- kanału technologicznego w hali myjni
- osadnika szlamu o V=5000l, 
- separatora koalescencyjnego typ NG-6-0,55, 
- zbiornika czystej wody o poj. 5000l, 
- urządzenia oczyszczającego AQUAPUR

Obieg zamknięty wody składa się z kanału zlewnego pod myjnią, osadnika szlamu,
separatora  koalescencyjnego,  zbiornika  czystej  wody,  urządzenia  oczyszczającego  wodę  i
urządzenia  myjącego.  Ścieki  wytworzone  w  trakcie  mycia  pojazdów  spływają  z  kanału
zlewnego do osadnika szlamu i poprzez separator do zbiornika retencyjnego. Z tego zbiornika
woda pobierana jest przewodem ssawnym do urządzenia oczyszczającego  zaś nadmiar wody
w  zbiorniku  wprowadzany  jest  do  gminnej  kanalizacji  sanitarnej.  W  urządzeniu
oczyszczającym  następuje  najpierw  dokładna  filtracja  wody,  w  specjalnym  urządzeniu
stabilizującym dodawany jest uaktywniony tlen.  Obieg wody uzupełniany jest świeżą wodą.
Myjnia  ogrzewana  będzie  przy  pomocy  aparatów  grzewczo  –  wentylacyjnych  oraz
grzejników umieszczonymi na zapleczu w hali myjni. Ciepło dostarczane będzie z lokalnej
kotłowni zlokalizowanej w pawilonie stacji paliw. Myjnia czynna będzie w godz. 600-2200.

1.4. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z planowanego przedsięwzięcia

W związku z realizacja  przedsięwzięcia  polegającego na  budowie  stacji  paliw emitowane
będą:

 zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do atmosfery, 
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 hałas, 
 odpady,
 ścieki bytowe,
 wody opadowe i roztopowe

1.4.1. Emisja do powietrza

Emisja zanieczyszczeń w trakcie budowy 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych będą wykorzystywane maszyny budowlane, które
będą źródłem emisji zanieczyszczeń. Do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia typowo
komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pył zawieszony. Prace
skoncentrowane  będą  na  niewielki  obszarze,  a  ich  nakład  znikomy.  Czas  pracy  maszyn
budowlanych emitujących zanieczyszczenia do powietrza w stosunku do czasu trwania całej
fazy budowy będzie niewielki, a charakter prac przerywany i chwilowy. Dlatego też wielkość
emisji do powietrza nie będzie znacząca, a przy istniejącym lokalnym tle kształtowanym przez
ruch komunikacyjny może być pominięta.

Emisja zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie:

− kotłownia stacji paliw i myjni samochodowej,

− procesy dystrybucji paliw, 

− manewry samochodów po placu (emisja niezorganizowana)

Charakterystyka projektowanej  stacji paliw 
Na stacji prowadzony będzie obrót następującymi paliwami: 

- benzyny bezołowiowe  
- olejem napędowym ON i VPD
- gaz ciekły propan butan LPG

Na terenie stacji paliw projektuje się zainstalować dwa zbiorniki dwukomorowe, podziemne,
dwupłaszczowy, jeden o pojemności 50m3 a drugi o pojemności 60m3. Projektowana instalacja
technologiczna pozwala na realizację operacji przyjmowania i wydawania paliwa w systemie
pełnej hermetyzacji:
-  spust paliwa z autocystern do zbiorników magazynowych tj. przechwycenie dużego

oddechu zbiorników – tzw. stopień hermetyzacji 1b
-  wydawanie paliwa ze zbiorników magazynowych do  pojazdów klientów – stopień

hermetyzacji 2
Obrót paliwem w rozbiciu na poszczególne produkty wg. danych inwestora wynosić będzie
ok:

benzyna Pb-95 2000 m3/rok
benzyna Pb-98 500 m3/rok
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olej napędowy  2500 m3/rok
w przeliczeniu na jednostki wagowe przy założeniu przeciętnego ciężaru właściwego paliwa 

benzyny  0,755 Mg/m3

olej napędowy  0,840 Mg/m3

 wyniesie:

benzyna Pb-95 1510  Mg/rok
benzyna Pb-98 377,5 Mg/rok
olej napędowy    2100  Mg/rok

Wszystkie komory zbiornika benzyn włączone będą w system hermetycznego pełnienia (tzw.
„wahadło gazowe”).  Przewód odpowietrzający zbiorników wyniesiony będzie na wysokość
4,0 m npt. 

Zgodnie z informacją zawartą w „Przeglądzie Komunalnym” 6/81/98 benzyny mogą zawierać:
57-63 % węglowodorów alifatycznych
30-38 % węglowodorów aromatycznych

do obliczeń przyjęto w celu ich uproszczenia, iż benzyna składa się z 62% węglowodorów
alifatycznych i 38% węglowodorów aromatycznych.

a) dystrybucja benzyn i oleju napędowego

Emisja  do  atmosfery  par  magazynowanych  paliw  płynnych  składa  się  z  emisji
niezorganizowanej i zorganizowanej. Emisja niezorganizowana par węglowodorów może być
skutkiem:

o wykraplania się produktu przy zdejmowaniu pistoletów nalewczych ze stojaków,
o przelewania się paliwa przez otwór wlewowy przy zbyt wąskiej rurze wlewowej,
o wykraplanie się paliwa przy odwieszaniu pistoletu nalewczego na stojak.

Są  to  jednak  sytuacje,  które  na  skutek  prawidłowej  eksploatacji  mogą  być
eliminowane.

Wpływ stacji na stan zanieczyszczenia powietrza ustalono biorąc pod uwagę emisję
zorganizowaną,  dla  wielkości  emisji  benzyn  silnikowych  i  par  oleju  napędowego  ze
zbiorników  magazynowych  oraz  emisji  par  benzyn  (mieszaniny  węglowodorów)  ze
zbiorników samochodowych.
Emisja  par  produktów naftowych  ze  zbiorników paliw  jest  rezultatem wpompowywania  i
wypompowywania produktu ze zbiornika, czego następstwem jest ciąg przemian fazowych
zachodzących w przestrzeni parowo – powietrznej zbiornika.  Ponadto emisja występuje na
skutek zmian temperatury i ciśnienia w zbiornikach.
Emisja zorganizowana powstaje w wyniku tzw. oddychania zbiorników. Rozróżnia się cztery
rodzaje oddychania zbiorników:
o mały oddech temperaturowy,
o mały oddech ciśnieniowy,
o duży oddech przy napełnianiu zbiorników,
o duży oddech przy opróżnianiu, tzw. oddech odwrotny.

W zależności  od  rodzaju  oddechu  skala  zjawiska  i  częstotliwość  występowania  są
znacznie zróżnicowane. Mały oddech temperaturowy występuje codziennie,  wartość emisji
jednego oddechu jest niewielka. Mały oddech ciśnieniowy występuje rzadko, emisja jednego
oddechu  jest  również  bardzo  mała.  Duży  oddech  przy  napełnianiu  zbiornika  występuje
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podczas każdorazowego napełniania zbiornika, straty nie są zbyt duże, ale emisja ma znaczący
wpływ na  stan  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego.  Oddech  odwrotny występuje
przy nieprawidłowym, zbyt szybkim opróżnianiu zbiornika; wartość tej emisji jest pomijalnie
mała.
Największy wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza ma emisja par produktów naftowych w
przypadku dużego oddechu przy napełnianiu zbiornika.
Wśród  substancji  emitowanych  do  powietrza  wyodrębnia  się  mieszaninę  węglowodorów
aromatycznych i alifatycznych.

Emisję mieszaniny węglowodorów w trakcie napełniania zbiorników magazynowych
benzyną (z pracujących zbiorników z dachem stałym tzw. „duży oddech”) obliczono wg API
Biulletin Nr 2513:

Ea = (3 * V * Pp * K )/10000

gdzie:  Ea –  roczna  emisja  par  produktów  w przeliczeniu  na  zmagazynowany produkt  w
jednostkach objętości ( dm3 ),

• V – objętość paliwa zmagazynowanych w zbiorniku ( dm3 )
• Pp – rzeczywiste ciśnienie par produktów w zbiorniku określone wg. Metody Reida 

[psi],
• K – współczynnik empiryczny uwzględniający ilość napełnień zbiornika.

Korzystając z nomogramów i wykresów zamieszczonych w materiałach źródłowych -
dla potrzeb w/w wzoru uwzględniono jednostki ciśnienia podane w wersji oryginalnej [psi].
Średnie ciśnienie par: wg Reida = 60 kPa = 592 mbar ( dla benzyn) tj. 8.58 [psi].
- temperatura w zbiorniku = temperatura średnioroczna otoczenia powiększona o 2.5 0  C

7,7 + 2.5 = 10,2 o C = 50.38 F
- rzeczywiste ciśnienie par produktów w zbiorniku : (API,Fig.1)

P = 3.6 [psi] = 248 mbar
Ciśnienie par w okresie letnim: P = 4,4 [psi]
Określenie współczynnika K:
K jest współczynnikiem zależnym od ilości napełnień zbiornika i wyraża się wzorem:

K = (180 + N) / (6 x N )
gdzie : N – ilość pełnień zbiornika w roku 

W przypadku,  gdy  „N”  przybiera  wartość  mniejszą  niż  36,  mamy  do  czynienia  z
przypadkiem,  w  którym  pomiędzy  kolejnymi  napełnieniami  i  opróżnieniami  występuje
dostateczny okres czasu, aby nastąpiło pełne nasycenie wolnej przestrzeni zbiornika parami
produktów naftowych. W przypadku tym należy przyjąć wartość współczynnika K=1.

Z dostępnych materiałów wynika, że prężność par olejów jest kilkaset razy niższa od
prężności  par benzyn.  Ponieważ emisja  w znacznej  mierze jest  uzależniona od zawartości
lekkich frakcji w produkcie, a tym samym od prężności pary nasyconej produktu, na świecie
wielkość emisji określa się przy operacjach wyłącznie benzynami, traktując problem emisji
zachodzącej  w trakcie manipulacji  olejem napędowym w tym biodislem (olej  napędowy z
20%  zawartością  estrów  metylowych  kwasów  tłuszczowych  -  FAME  i  80  %  zwartością
węglowodorów oleju napędowego), jako marginalny.

Proces przeładunku paliw z autocystern do zbiorników magazynowych będzie się 
odbywał w sposób hermetyczny na zasadzie „wahadła gazowego” o skuteczności sięgającej 
99.9% ( do obliczeń przyjęto 99.0%).

Określenie  wielkości  emisji  węglowodorów  z  procesów  napełnienia  zbiorników  „duży
oddech”
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Etyliny  

Obliczenia wielkości emisji  par węglowodorów z procesu pełnienia zbiorników, wykonano
zgodnie z metodyką przedstawioną powyżej. 
- pojemność zbiornika  Pb-95              25,0 m3 
- roczny obrót     2500 m3/rok

   - ciśnienie rzeczywiste par produktu dla t = 10,2 o C wynosi Pp = 3,6 [psi]
- ciśnienie rzeczywiste par produktu dla t = 16,3 o C wynosi Pp = 4,4 [psi]
- ilość pełnień w ciągu roku 200
- współczynnik K 0,32
- skuteczność hermetyzacji 99 %
Emisja roczna węglowodorów, uwzględniając gęstość w fazie ciekłej części benzyny, która
ulega odparowaniu w warunkach atmosferycznych wynosi d = 0.6 mg/m3 wynosi:

Ea = 4,15 kg/rok
Do obliczeń emisji maksymalnej przyjęto czas rozładunku 5 m3 paliwa, w wysokości 1,0

h (czas rozładunku paliwa przyjęto na podstawie średniego czasy rozładunku autocysterny
podanego  w  „Instrukcji  technologiczno-ekologicznej  lokalizacji  stacji  paliw  w  aspekcie
ochrony atmosfery”).
Emisja średnia węglowodorów wynosi:

Eśr = 0,040 kg/h
Eśr = 11,0 mg/s

Emisja maksymalna węglowodorów wynosi:
Emax = 0,049 kg/h
Emax = 13,7 mg/s

Biorąc  pod uwagę  aspekt  opracowania,  obliczenia  wykonano  przyjmując  wielkości  emisji
węglowodorów zgodnie z wymogami określonymi w treści §97 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki  z  dnia 21 listopada 2005r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać  bazy  i  stacje  paliw  płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne  służące  do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z
późn. zm.) tj. przyjęto straty w pełnej wysokości tj. 0,01 %.
Do obliczeń przyjęto:
Przeładunek z autocysterny do zbiornika 5000 dm3

Gęstość benzyny 0,755 kg/dm3

Emisja węglowodorów z przeładunku wyniesie:
Emakbenzyna = 5000 x 0,01/100 x 0,755 = 0,3775 kg/h - czas normatywny   
w tym emisja:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 0,234 kg/h = 65,0 mg/s 
węglowodorów aromatycznych Earomaty = 0,143 kg/h = 39,7 mg/s 
Emisja roczna 
Na stacji w skali roku przeładowywanych jest ok. 2500m3 benzyn
Emisja roczna z przeładunku wyniesie 188,75 kg/rok
w tym emisja:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 117,0 kg/a  
węglowodorów aromatycznych Earomaty = 72,0 kg/a  

Olej napędowy
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Obliczenia wielkości emisji par węglowodorów z procesu pełnienia zbiornika, określono na
podstawie wskaźnika emisji podanego w „Instrukcji technologiczno-ekologicznej lokalizacji
stacji paliw...’ Wskaźnik emisji wynosi 0,6-1,7 g/Mg przeładowanego oleju.
Gęstość oleju napędowego – 0.840 Mg/m3

Roczny obrót olejem – 2500 m3/rok
Emisja roczna węglowodorów wynosi:

Ea = 2500 x 0,84 x 1,7/1000 = 3,57 kg/rok
Emisja średnia węglowodorów wynosi:

Es =  0,8 x 0,840 x 1,2/1000 = 8,06 x 10-4 kg/h
Emisja maksymalna węglowodorów wynosi:

Emax = 20 x 0,84 x 1,7/1000 = 0,028 kg/h
Emax = 7,93 mg/s

Biorąc  pod uwagę  aspekt  opracowania,  obliczenia  wykonano  przyjmując  wielkości  emisji
węglowodorów zgodnie z wymogami określonymi w treści §97 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki  z  dnia 21 listopada 2005r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać  bazy  i  stacje  paliw  płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne  służące  do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z
późn. zm.) tj. przyjęto straty w pełnej wysokości tj. 0,01 %.
Do obliczeń przyjęto:
Przeładunek  z autocysterny do zbiornika 5000 dm3

Gęstość benzyny 0,840 kg/dm3

Emisja węglowodorów z przeładunku wyniesie:
Emakbenzyna = 5000 x 0,01/100 x 0,84 = 0,420 kg/h - czas normatywny   
w tym emisja:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 0,420 kg/h = 116,7 mg/s 
Emisja roczna 
Na stacji w skali roku przeładowywanych jest ok. 2500 m3 oleju napędowego
Emisja roczna z przeładunku wyniesie 210,0 kg/rok

Emisja węglowodorów z procesu dystrybucji paliw do zbiorników samochodowych
Istotnym  elementem  całkowitej  emisji  par  węglowodorów  na  stacji  paliw  jest  emisja  z
otworów  wlewowych  w bakach  pojazdów.  Jest  ona  następstwem wypychania  mieszaniny
parowo  –  powietrznej  z  baków  przez  wlew  paliwa.  Emisja  z  procesów  dystrybucji  jest
niezorganizowana  i  następuje  z  wysokości  otworu  wlewowego  baku  pojazdu.  Do  celów
obliczeniowych przyjęto, że wysokość ta będzie stała i wynosić będzie 0,7 m npt.
Proces dystrybucji benzyn do zbiorników pojazdów samochodowych odbywać się poprzez 
dystrybutory z zainstalowanym systemem odsysania oparów (system VRS) o skuteczności 
około 90%.
Roczna ilość rozlewanych benzyn na stacji –  2500 m3/rok
Maksymalna ilość rozlewanych benzyn na stacji –  0,8 m3/h
Wskaźnik emisji węglowodorów dla procesu dystrybucji benzyn wynosi:

średni – 0,9 kg/Mg
maksymalny – 1,3 kg/Mg

Emisja maksymalna węglowodorów wynosi:
Emax = 0,8 x 0,755 x 1,3 x 0,1 = 0,0785 kg/h
Emax = 0,0218 g/s

w tym:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 0,0487 kg/h = 13,5 mg/s 
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węglowodorów aromatycznych Earomaty = 0,0298 kg/h = 8,3 mg/s 
Emisja roczna 
Na stacji w skali roku przeładowywanych jest ok. 2500m3 benzyn
Emisja roczna z przeładunku wyniesie 169,9 kg/rok
w tym: 
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 105,3 kg/rok  
węglowodorów aromatycznych Earomaty = 64,6 kg/rok  

Emisja  węglowodorów z  procesu  dystrybucji  oleju napędowego jest  pomijalnie  mała.  Nie
stosuje się w tym przypadku systemu odsysania oparów. 

Zestawienie emisji z procesów dystrybucji paliw przedstawia poniższa tabela:

Źródło Emitowan.
Węglowod

Wysokość
emitora

Emisja maks.
kg/h

Emisja maks.
mg/s

Emisja roczna
Mg/a

zbiornik etyliny Węglow.
alifat.

      4,0 m

0,234 65,0 0,117

Węglow.
aromat.

0,143 39,7 0,072

zbiorniki oleju 
napędowego   

Węglow.
alifat 0,420 116,7 0,210

Dystrybutor 
etyliny

Węglow.
alifat. 0,7 m 0,049 13,5 0,105

Węglow.
aromat. 0,030 8,3 0,065

b) dystrybucja gazu płynnego.

Instalację  gazową  przy  dystrybucji  gazów,  jak  również  przy  pełnieniu  zbiorników
gazu, musi cechować całkowita szczelność. Pomija się fazę początkową z uwagi na śladowe
ilości gazu mogące ulotnić się w momencie zakładania króćca. Wynika to z faktu, że dopiero
po montażu króćców następuje otwarcie zaworów. Możliwe ubytki gazu mogą wystąpić tylko
przy rozłączeniu pistoletu nalewczego od złącza instalacji przy samochodzie - po tankowaniu,
oraz  po  rozłączeniu  węża  autocysterny  od  złącza  -  po  dostawie  gazu.  Całkowity  czas
występowania emisji gazu jest, zatem bardzo ograniczony.
Hermetyczność układu dystrybucji gazu eliminuje inny sposób emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery.
W celu określenia wielkości emisji z obrotu gazem płynnym przyjęto następujące założenia:
1. zbiornik o pojemności 10,0m3 napełniany jest co drugi lub trzeci dzień 
2. napełnienie zbiornika samochodowego trwa około 1 minuty (średnia sprzedaż dla jednego

samochodu  wynosi  20-40  l  gazu),  obsługa  jednego  samochodu  podczas  napełnienia
zbiornika trwa około 3 minut,

3. jednorazowa emisja gazu po tankowaniu samochodu trwa około 0,1 sekundy,
4. w ciągu doby na stacji będzie tankować około 60 samochodów,
5. spust z cysterny do zbiornika gazu trwa około 1 godziny,
6. jednorazowa emisja gazu po dostawie gazu trwa około 0,1 sek.
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Zgodnie z PN „Przetwory naftowe – Gazy węglowodorowe (płynne C3  – C4 )” – PN-82/C-
96000, gazy węglowodorowe płynne są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych
par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami są:

- propan, propylen                    - C3

- butan, buteny, butadieny        - C4

- metan                                    - C1

- etan, etylen                            - C2

- pentany, penteny i wyższe      - C5

Na stacji rozlewany będzie gaz płynny typ propan-butan techniczny o składzie węglowodorów
% (m/m.) :
- zawartość C1 nie więcej niż         0.1
- zawartość C2  nie więcej niż        4.0
- zawartość C3  nie mniej niż        18.0   nie więcej niż       55.0
- zawartość C4 nie mniej niż         45.0
w tym zawartość dienów nie więcej niż 1%  (m/m.)
oraz zawartość olefin C3 – C4 nie więcej niż 40% (m/m.)
- zawartość C5 nie więcej niż         1.0 

Gęstość skroplonego gazu

L. p. Węglowodór Gęstość w temperaturze  
15.6 oC  [Mg/m3]

1 Etan                                           C2H6 0.374
2 Etylen                                         C2H4          0.350
3 Propylen                                     C3H6       0.522
4 Propan                                       C3H8        0.508
5 i – buten                                     C4H8        0.600
6 2 – buten (trans)                         C4H8        0.610
7 2 – buten ()                             C4H8          0.627
8 1,3 – butadien                             C4H6        0.627
9 1,2 – butadien                             C4H6        0.658
10 i – butan                                      C4H10          0.563
11 n – butan                                     C4H10         0.584
12 i – pentan                                    C5H12           0.625
13 n – pentan                                   C5H12           0.631
14 n – buten                                     C3H8            0.601

Przy  określaniu  uciążliwości  projektowanej  stacji  gazowej,  wielkość  stężeń
zanieczyszczeń  w  powietrzu,  powodowanych  przez  ten  obiekt  zrezygnowano  z  obliczeń
wielkości stężeń dla gazu traktowanego jako mieszanina wyżej wymienionych substancji. W
związku z powyższym do dalszych obliczeń przyjęto emisje oraz wartości odniesienia dla
węglowodorów alifatycznych.

Brak  jednoznacznych  wskaźników  emisji  gazu  płynnego  podczas  dystrybucji  gazu
płynnego.  W  większość  opracowań  dotyczących  dystrybucji  gazu  płynnego  zakłada  się
wskaźnik emisji podawany przez Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej w Gdyni w wysokości:
o 1.5g – 5.0g  dla napełniania zbiornika samochodu
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o 35g – 50g   dla napełniania zbiornika magazynowego
W  określeniu  emisji  maksymalnej  podczas  procesu  rozmontowania  króćców  podczas

tankowania  pojazdu  oraz  zbiornika  głównego  oparto  się  na  racjonalnych  przesłankach
technicznych zakładając powiązanie objętości wypływu gazu płynnego z czasem zamknięcia
zaworu odcinającego króćca.
Koniec  procesu  tankowania  zbiorników  zarówno  samochodu  jak  i  zbiornika  głównego
związany  jest  z  wyłączeniem pompy,  jednak  w  przewodzie  znajduje  się  płynny  gaz  pod
ciśnieniem.  Do  obliczeń  założono  jego  wypływ  jako  najniższą  objętość  tłoczenia  gazu
płynnego przez dystrybutor (vd = 5dm3/min = 0.083 dm3/s) a dla momentu rozmontowania
króćca po przetłoczeniu gazu z autocysterny ( vz = 20 dm3/min = 0,33 dm3/s ).
Czas zamknięcia zaworu króćców przyjęto jak już wspomniano w wysokości  t = 0,1 s.
Objętość  gazu płynnego uchodzącego do powietrza  podczas  fazy rozmontowania  króćców
wyniesie:

V = v * t

tankowanie samochodu  Vd = 0,0083 dm3

tankowanie zbiornika głównego  Vz = 0,033 dm3

gęstość gazu płynnego wynosi  około  p. = 0,55 kg/dm3

Emisja gazu płynnego do powietrza wyniesie zatem:
tankowanie samochodu  Ed = Vd * p. = 0,00456 kg = 4,56 g
tankowanie zbiornika głównego Ez = Vz * p. = 0,0183kg =  18,33 g
Biorąc pod uwagę, że wyliczona emisja maksymalna emitowana podczas procesu 
rozmontowywania króćca wynosząca 18.33g jest niższa od przyjętego wskaźnika w wysokości
50 g, biorąc pod uwagę aspekt opracowania, obliczenia wykonano przyjmując emisję o 
wyższej wartości (wskaźnikową).

Określenie emisji gazu z procesu dystrybucji

- maksymalna emisja węglowodorów alifatycznych uśredniona dla 1 godziny wynosi:
Ewalif = 10 sam.x 0,0046 kg/sam. = 0.046 kg/h
Ewalif = 0,0127 g/s

- emisja średnia dla roku wynosi:
Ewalif = 60 x 0,0046 kg/sam. / 24 h = 0,0115 kg/h
Ewalif = 0,00319 g/s

- emisja roczna węglowodorów alifatycznych:
Eawalif = 365 x 60 x 0,00456 = 99,86 kg/rok = 0.1 Mg/rok

Określenie emisji gazu dla procesu napełniania zbiorników z autocysterny.

Jednorazowa emisja gazu występująca po rozłączeniu węża autocysterny od złącza,
mieć będzie miejsce najwyżej 1 raz na dobę (po napełnieniu zbiornika) - co drugi dzień
- maksymalna emisja węglowodorów alifatycznych uśredniona dla 1 godziny wynosi:

Ewalif = 0,05 kg/h
Ewalif = 0,0138 g/s

- emisja średnia dla roku wynosi:
Ewalif = 0,05 kg/ 48h = 0,001 kg/h
Ewalif = 0,00029 g/s

- emisja roczna węglowodorów alifatycznych:
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Eawalif = 180 x 0,05 = 9,0 kg/rok = 0.009 Mg/rok
- łączny czas emisji określono przyjmując, że trwa ona przez 0,1s na 1 napełnianie zbiornika, a
przy napełnianiu 1 zbiornika, co drugi dzień wynosi 18 s.
Przyjęte wysokości punktów emisji:
- emisja przy spuście gazu do zbiornika naziemnego h = 0.5 m npt
- emisja przy tankowaniu samochodu h = 0.7 m npt.

Uciepłownienie inwestycji:

W  nowoprojektowanej  inwestycji  planowane  będą  zamontowanie  2  kotły  wodne  opalane
gazem ziemnym.

Kocioł ogrzewający pawilon stacji o mocy 50 kW.

Maksymalne zużycie gazu 

kWh /dm3

φ xW ¿

V [ kgh]=
N [kW ]

¿

 = 6,0 Nm3/h 

gdzie:
 - sprawność kotła 92%

N – moc kotła –50 kW
W - wartość opałowa  = 9,0 [kWh/dm3]

Kocioł o mocy 45 kW.

Maksymalne zużycie gazu 

kWh /dm3

φ xW ¿

V [ kgh]=
N [kW ]

¿

 = 5,4 Nm3/h 

Do obliczeń emisji  pyłu  i  gazów przyjęto  wskaźniki  emisji  w kg/m3 paliwa podane przez
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ( KOBiZE).

dwutlenek siarki - 0,002 x s (s przyjęto 40 mg/Nm3 )  [g/m3]
dwutlenek azotu - 1,52     [g/m3]
tlenek węgla - 0,30     [g/m3]
pył (TPS)                 - 0,0005 [g/m3]
pył (TPS=PM 2,5)               - 0,0005 [g/m3] - przyjęto

Maksymalna emisja pyłu i gazów wyniesie, zatem:
Kocioł o mocy 50 kW
dwutlenek siarki       - 0,480 g/h    
dwutlenek azotu       - 9,2 g/h 
tlenek węgla       - 1,8 g/h 
pył (TPS=PM10)                        - 3,0x10-3 g/h 
pył (TPS=PM2,5)                       - 3,0x10-3 g/h 
Roczny czas pracy kotła ok. 2000 h i spalone zostanie ok. 12.000 Nm3 gazu ziemnego.
pył (TPS= PM10 = PM2,5)      EPZ =  0,006 kg/rok
Dwutlenek siarki                      ESO2 = 0,960 kg/rok
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Dwutlenek azotu                      ENO2 = 18,24 kg/rok
Tlenek węgla                           ECO =  3,600 kg/rok
Kocioł o mocy 45 kW
dwutlenek siarki       - 0,432 g/h   
dwutlenek azotu       - 8,208 g/h
tlenek węgla       - 1,620 g/h 
pył (TPS=PM10)                        - 2,7x10-3 g/h 
pył (TPS=PM2,5)                       - 2,7x10-3 g/h
Roczny czas pracy kotła ok. 2000 h i spalone zostanie ok. 11.000 Nm3 gazu ziemnego.
pył (TPS= PM10 = PM2,5)     EPZ =  0,0055 kg/rok
Dwutlenek siarki                     ESO2 = 0,880  kg/rok
Dwutlenek azotu                    ENO2 = 16,720 kg/rok
Tlenek węgla                          ECO =  3,300  kg/rok

Manewry samochodów po placu (emisja niezorganizowana)

Wskaźniki emisji ze środków transportu kołowego – skorygowane regulacjami euro (metoda
prof. Z. Chłopka ).

Substancja Emisja 1 pojazd w g/km 
 

osobowe ciężarowe
Tlenek węgla CO 1,223406 1,020999
Węglowodory. alif. 0,150076 0,469990
Węglowodory arom. 0,045023 0,140997
Tlenki azotu NOx 0,168954 1,982002
Dwutlenek siarki 0,015328 0,254970

Maksymalna droga przejazdu samochodów przez teren stacji ok. 60m, a średnia ok.30m zatem
emisja zanieczyszczeń:

Substancja Emisja 1 pojazdu w g/60m ( po terenie stacji paliw) 
 

osobowe ciężarowe
Tlenek węgla CO 0,07340 0,061260
Węglowodory. alif. 9,0 x 10-3 0,028200
Węglowodory arom. 2,7 x 10-3 8,45 x 10-3

Tlenki azotu NOx 10,1 x 10-3 0,118920
Dwutlenek siarki 9,19 x 10-4 0,015298

Maksymalna emisja godzinowa spowodowana przez przejazd samochodów przez stację paliw
będzie zatem bardzo mała.  Należy również wziąć pod uwagę, że stacja paliw zlokalizowana
jest  bezpośrednio  przy  drodze  krajowej  i  lokalnej  zatem  przejazd  przez  nią  w  celu
zatankowania  paliwa  nie  spowoduje  zwiększenia  sumarycznej  emisji  zanieczyszczeń  do
powietrza. Z powyższego powodu odstąpiono od obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
spowodowanych przez ruch samochodów.

Wartości dopuszczalne
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Przy ocenie wpływu emitowanych zanieczyszczeń na stan jakości powietrza kierowano się
wielkościami podanymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26
stycznia  2010r.  (Dz.  U.  Nr  16  poz.  87)  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych
substancji w powietrzu.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń:

Substancja
Oznaczenie
numeryczne

substancji CAS
D1 [μg/m3] Da [μg/m3]

Pył zawieszony PM10 - 280 40
Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30

Tlenek węgla 630-08-0 30000 -
Pył PM2,5 - brak 252015, 202020

Węglowodory alifatyczne - 3000 1000
Węglowodory aromatyczne - 1000 43

*Jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym

Ze względu na to, że inwestycja będzie oddziaływać przez szereg następnych lat, zasadne jest
wykazanie obecnie we wniosku o takie pozwolenie, że dla pyłu zawieszonego PM2,5 stężenie
średnioroczne nie przekracza standardu jakości środowiska w wysokości Da = 20 µg/m3.

Dopuszczalne opady substancji zanieczyszczających powietrze

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Obszary
1. Kadm ( jako suma metalu i jego związków ) a 0.01 g/m2 rok
2. Ołów ( jako suma metalu i jego związków  ) a 0.1   g/m2 rok
3. Pył ogółem 200   g/m2 rok

a jako suma metalu i jego związków w pyle
b jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 16 poz.
87)  w sprawie wartości  odniesienia  dla  niektórych substancji  w powietrzu,  uznaje się,  że:
wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jeżeli
wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki
oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Aerodynamiczna szorstkość terenu
Przy wyznaczeniu współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu uwzględniono zakres
oddziaływania emitora, urbanizacje terenu oraz tablice nr 2.3 podaną w załączniku nr 4 do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r.  (Dz. U. Nr 16 poz.  87) w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

 Dla rejonu lokalizacji inwestycji przyjęto parametr szorstkości terenu - Zo = 0.5.
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Tło powietrze atmosferycznego
Na terenie,  na którym zlokalizowana będzie inwestycja  źródłami emisji zanieczyszczeń do
powietrza  jest  niska  emisja  oraz  ruch  pojazdów  samochodowych  odbywający  się  drogą
krajową i lokalną. Mianem niskiej emisji określa się emisję ze źródeł energetycznych o małej
mocy,  głównie  małych  kotłowni  węglowych  i palenisk  domowych.  Na  terenie  objętym
raportem zanieczyszczenie powietrza pochodzi głównie z lokalnych źródeł emisji. 
W obszarze oddziaływania stacji paliw nie są zlokalizowane inne instalacje emitujące takie 
same zanieczyszczenia. Wobec powyższego dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł 
instalacji przyjęto tło w wysokości 10% wartości odniesienia.

Warunki anemologiczne.
Przyjęto  dane  zamieszczone  w  Katalogu  Danych  Meteorologicznych  -  MAGTiOŚ

1979r., dla stacji meteorologicznej Kraków Balice. Statystyka obejmuje 12 - kierunkową różę
wiatrów, dla 6 stanów równowagi atmosfery w przedziale prędkości wiatru 1-15 m/s.

 wysokość anemometru - wartość stała ha=  14  m.

 średnia temperatura roku Tr =   280,9 [K]

 średnia temperatura okresu letniego  Tl =   287 [K]

 średnia temperatura okresu grzewczego  Tg =   274,9 [K]

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Wszystkie obliczenia dotyczące uciążliwości emitorów ze względu na emisje do powietrza
gazów  i  pyłów  zarówno  z  kotłowni  jak  i  stanowisk  naprawczych  wykonano  za  pomocą
programu  komputerowego  OPERAT-2000.  Uciążliwość  policzono  dla  wariantu  emisji
maksymalnej uwzględniając tło zanieczyszczeń. 
Obliczenia  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  wykonano  na  komputerze  uwzględniając
wymogi określone w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. (Dz. U.
Nr  16  poz.  87)  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu,
dotyczące referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji w powietrzu.
W celu uproszczenia obliczeń ze stanowiska dystrybutora benzyn i LPG utworzono emitor
zastępczy E4.

Dane emitorów przyjętych do obliczeń
 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość

gazów

Xe Ye

m m m/s m m
E4 napełnianie zbiorników samochodowych   0,7 B   0,1     0     62,2  120,4
E3 Napełnianie zbiornika etyliny   4,0 Z   0,1     0     69,7  109,4
E5 Kotłownia pawilonu   7,0 Z   0,2     0     81,1  141,1
E2 Napełnianie zbiornika olej napędowy   4,0 Z   0,1     0     69,9  109,1
E1 Napełnianie zbiornika gaz płynny   0,5 Z   0,1     0     68,6  119,5
E6 Kotłownia myjni   7,0 Z   0,2     0    108,2  142,4
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Jednoczesna praca źródeł emisji związanych z przetłaczaniem i dystrybucją produktów 
ropopochodnych nie będzie mieć miejsca. Przepisy BHP i p/poż zabraniają tankowania 
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samochodów w trakcie przetłaczania paliwa z autocysterny do zbiornika jak również proces 
przeładunku gazu i paliw płynnych nie może być prowadzony równocześnie.

Proces przeładunku produktów ropopochodnych.
Etyliny  
Biorąc  pod uwagę  aspekt  opracowania,  obliczenia  wykonano  przyjmując  wielkości  emisji
węglowodorów zgodnie z wymogami określonymi w treści §97 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki  z  dnia 21 listopada 2005r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać  bazy  i  stacje  paliw  płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne  służące  do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z
późn. zm.) tj. przyjęto straty w pełnej wysokości tj. 0,01 % ich wydajności. 
Do obliczeń przyjęto:
Przeładunek a z autocysterny do zbiornika 5000 dm3

Gęstość benzyny 0,755 kg/dm3

Emisja węglowodorów z przeładunku wyniesie:
Emakbenzyna = 5000 x 0,01/100 x 0,755 = 0,3775 kg/h - czas normatywny   
w tym emisja:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 0,234 kg/h = 65,0 mg/s 
węglowodorów aromatycznych Earomaty = 0,143 kg/h = 39,7 mg/s 
Emisja roczna 
Na stacji w skali roku przeładowywanych jest ok. 2500m3 benzyn
Emisja roczna z przeładunku wyniesie 188,75 kg/rok
Emitor o wysokości h= 4,0 m - zadaszony.

Zestawienie najwyższych stężeń maksymalnych Smm dla emitora  

Rodzaj substancji D1 Ra Smm Smm = % D1

µg/m3 µg/m3 µg/m3 %

Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne

3000
1000

300
100

1535,467 
937,816   

51,2
93,8

Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  węglowodorów  aromatyczne  występuje  w
punkcie o współrzędnych X = 70 Y = 100 m i wynosi 937,816 µg/m3.
Wartości stężeń maksymalnych spełniają warunek Smm ≤ D1 
Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  węglowodorów  alifatycznych  występuje  w
punkcie o współrzędnych X = 70 Y = 100 m  i wynosi 1535,467 µg/m3.
Wartości stężeń maksymalnych spełniają warunek Smm ≤ D1 

Olej napędowy  
Biorąc  pod  uwagę  aspekt  opracowania,  obliczenia  wykonano  przyjmując  wielkości  emisji
węglowodorów zgodnie z wymogami określonymi w treści §97 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać  bazy  i  stacje  paliw  płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne  służące  do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 243 poz. 2063
z późn. zm.) tj. przyjęto straty w pełnej wysokości tj. 0,01 % ich wydajności. 
Do obliczeń przyjęto:
Przeładunek a z autocysterny do zbiornika 5000 dm3
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Gęstość benzyny 0,840 kg/dm3

Emisja węglowodorów z przeładunku wyniesie:
Emakbenzyna = 5000 x 0,01/100 x 0,84 = 0,420 kg/h - czas normatywny   
w tym emisja:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 0,420 kg/h = 116,7 mg/s 
Emisja roczna 
Na stacji w skali roku przeładowywanych jest ok. 2500m3 oleju napędowego
Emisja roczna z przeładunku wyniesie 210,0 kg/rok
Emitor o wysokości h= 4,0 m - zadaszony.

Zestawienie najwyższych stężeń maksymalnych Smm dla emitora  

Rodzaj substancji D1 Ra Smm Smm = % D1

µg/m3 µg/m3 µg/m3 %

Węglowodory alifatyczne 3000 300 2746,488 91,5

Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  węglowodorów  alifatycznych  występuje  w
punkcie o współrzędnych X = 70 Y = 100 m  i wynosi 2746,488 µg/m3.
Wartości stężeń maksymalnych spełniają warunek Smm ≤ D1 

Proces tankowania zbiornika gazu płynnego z autocysterny
Obliczenia  wykonano  przyjmując  wskaźnik  emisji  podawany  przez  Zakład  Gazyfikacji
Bezprzewodowej w Gdyni w wysokości:

o 35g – 50g   dla napełniania zbiornika magazynowego
Maksymalna emisja węglowodorów alifatycznych uśredniona dla 1 godziny wynosi:

Ewalif = 0,05 kg/h
Ewalif = 0,0138 g/s

Przyjęte wysokości punktów emisji:
- emisja przy spuście gazu do zbiornika naziemnego h = 0.5 m npt
Uzyskane wartości stężeń maksymalnych Smm  wynoszą 54007,4  µg/m3 i występują w 
odległości 0,18m od emitora – teren należący do inwestora.

Jak wynika z obliczeń, które stanowią załącznik do niniejszego raportu maksymalne
stężenie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych wystąpi w bezpośrednim sąsiedztwie
dystrybutorów  na  terenie  należącym  do  Inwestora  -  zgodnie  z  cytowanym  wyżej
rozporządzeniem (pkt.3  metod referencyjnych)  z  obszaru objętego obliczeniami  wyłączony
jest teren zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń. 

W  punkcie  obliczeniowym  położonym  poza  terenem  należącym  do  Inwestora  o
współrzędnych  X  =  85  Y  =  110  m, uzyskano  maksymalne  stężenie  węglowodorów
alifatycznych  400,468 µg/m3 – teren drogi.
Wartość stężenia spełnia warunek Smm ≤ D1 

Proces tankowania samochodów (dystrybutory)
Istotnym  elementem  całkowitej  emisji  par  węglowodorów  na  stacji  paliw  jest  emisja  z
otworów  wlewowych  w bakach  pojazdów.  Jest  ona  następstwem wypychania  mieszaniny
parowo  –  powietrznej  z  baków  przez  wlew  paliwa.  Emisja  z  procesów  dystrybucji  jest
niezorganizowana  i  następuje  z  wysokości  otworu  wlewowego  baku  pojazdu.  Do  celów
obliczeniowych przyjęto, że wysokość ta będzie stała i wynosić będzie 0,7 m npt.
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Proces dystrybucji  benzyn do zbiorników pojazdów samochodowych odbywać się  poprzez
dystrybutory z  zainstalowanym systemem odsysania  oparów (system VRS) o skuteczności
około 90%.
Roczna ilość rozlewanych benzyn na stacji –  2500 m3/rok
Maksymalna ilość rozlewanych benzyn na stacji –  0,8 m3/h
Wskaźnik emisji węglowodorów dla procesu dystrybucji benzyn wynosi:

średni – 0,9 kg/Mg
maksymalny – 1,3 kg/Mg

Emisja maksymalna węglowodorów wynosi:
Emax = 0,8 x 0,755 x 1,3 x 0,1 = 0,0785 kg/h
Emax = 0,0218 g/s

w tym:
węglowodorów alifatycznych Ealifaty = 0,0487 kg/h = 13,5 mg/s 
węglowodorów aromatycznych Earomaty = 0,0298 kg/h = 8,3 mg/s 
Gaz płynny
Brak jednoznacznych wskaźników emisji gazu płynnego podczas dystrybucji gazu płynnego.
W większość opracowań dotyczących dystrybucji gazu płynnego zakłada się wskaźnik emisji
podawany przez Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej w Gdyni w wysokości:
o 1.5g – 5.0g  dla napełniania zbiornika samochodu

W  określeniu  emisji  maksymalnej  podczas  procesu  rozmontowania  króćców  podczas
tankowania  pojazdu  oraz  zbiornika  głównego  oparto  się  na  racjonalnych  przesłankach
technicznych zakładając powiązanie objętości wypływu gazu płynnego z czasem zamknięcia
zaworu odcinającego króćca.
Koniec  procesu  tankowania  zbiorników  zarówno  samochodu  jak  i  zbiornika  głównego
związany  jest  z  wyłączeniem pompy,  jednak  w  przewodzie  znajduje  się  płynny  gaz  pod
ciśnieniem.  Do  obliczeń  założono  jego  wypływ  jako  najniższą  objętość  tłoczenia  gazu
płynnego przez dystrybutor (vd = 5dm3/min = 0.083 dm3/s) a dla momentu rozmontowania
króćca po przetłoczeniu gazu z autocysterny ( vz = 20 dm3/min = 0,33 dm3/s ).
Czas zamknięcia zaworu króćców przyjęto jak już wspomniano w wysokości  t = 0,1 s.
Objętość gazu płynnego uchodzącego do powietrza podczas fazy rozmontowania króćców 
wyniesie:

V = v * t
tankowanie samochodu  Vd = 0,0083 dm3

gęstość gazu płynnego wynosi  około  p. = 0,55 kg/dm3

Emisja gazu płynnego do powietrza wyniesie zatem:
tankowanie samochodu  Ed = Vd * p. = 0,00456 kg = 4,56 g
Jak wynika z obliczeń, które stanowią załącznik do niniejszego raportu maksymalne stężenie
węglowodorów  alifatycznych  i  aromatycznych  wystąpi  w  bezpośrednim  sąsiedztwie
dystrybutorów  na  terenie  należącym  do  Inwestora  -  zgodnie  z  cytowanym  wyżej
rozporządzeniem (pkt.3  metod referencyjnych)  z  obszaru objętego obliczeniami  wyłączony
jest teren zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń. 

W najbliższym punkcie obliczeniowym leżącym poza terenem należącym do Inwestora 
uzyskano maksymalne stężenie węglowodorów alifatycznych w wysokości 368,441µg/m3  i 
występuje ono w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 130 m – teren drogi 
Dla węglowodorów aromatycznych uzyskano w tym samym punkcie wartość 226,523 µg/m3  
Wartości uzyskanych stężeń stężenia spełniają warunek Smm ≤ D1 
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Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych µg/m3

(dopuszcz. 3000 µg/m3)
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Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów aromatyczne µg/m3

(dopuszcz. 1000 µg/m3)
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Kotłownie
Zestawienie  najwyższych  stężeń  maksymalnych  Smm dla  zespołu  emitorów  kotłowni
Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  pyłu  PM-10  występuje  w  punkcie
o współrzędnych X = 130 Y = 140 m i wynosi 0,005 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 µg/m3

(dopuszcz. 280 µg/m3)
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Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  dwutlenku  siarki  występuje  w  punkcie
o współrzędnych X = 130 Y = 140 m  i wynosi 1,063 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 

29

29



 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

pn „Budowa stacji  paliw płynnych  i gazowych, myjni samochodowej realizowanego na działkach nr 481/21, 481/22 w Węgrzcach ”
2014

Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki µg/m3

(dopuszcz. 350 µg/m3)
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Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  tlenków  azotu  występuje  w  punkcie
o współrzędnych X = 130 Y = 140 m  i wynosi 20,522 µg/m3.
Wartość ta jest wyższa od 0,1*D1 i niższa od D1-RA
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Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu µg/m3

(dopuszcz. 200 µg/m3)
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Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  tlenku  węgla  występuje  w  punkcie
o współrzędnych X = 130 Y = 140 m  i wynosi 4,031 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1
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Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla µg/m3

(dopuszcz. 30000 µg/m3)
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie
o współrzędnych X = 130 Y = 140 m  i wynosi 0,003 µg/m3. Wartość D1 nie normowana.

Sprawdzamy wartość stężenia zanieczyszczeń Sxz na wysokości zabudowy mieszkalnej.

W  obszarze  oddziaływania  inwestycji  zlokalizowany  jest  rzadka  zabudowa  mieszkalna
Obliczenia wykonano dla najbliższych domów na wysokości Z=4m.
typu zagrodowego. 

Dom 1           X =   137,1 Y =   114,2

Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m3

Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R
pył PM-10 4 0,005   < 280 - 0,00   <  0,2  4 0,0000    > 0
dwutlenek siarki 4 0,694   < 350 - 0,00   <  0,274 4 0,0029    < 11
tlenki azotu jako NO2 4 13,362   < 200 - 0,00   <  0,2  4 0,0908    < 15
tlenek węgla 4 2,627   < 30000 - 0,00   <  0,2  4 0,0124
pył zawieszony PM 2,5 4 0,003 brak - - - 4 0,0000    > 0

Dom 2           X =   161,6 Y =  1135  

Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m3

Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R
pył PM-10 4 0,000   < 280 - 0,00   <  0,2  4 0,0000    > 0
dwutlenek siarki 4 0,030   < 350 - 0,00   <  0,274 4 0,0000    < 11
tlenki azotu jako NO2 4 0,588   < 200 - 0,00   <  0,2  4 0,0005    < 15
tlenek węgla 4 0,115   < 30000 - 0,00   <  0,2  4 0,0001
pył zawieszony PM 2,5 4 0,000 brak - - - 4 0,0000    > 0

32

32



 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

pn „Budowa stacji  paliw płynnych  i gazowych, myjni samochodowej realizowanego na działkach nr 481/21, 481/22 w Węgrzcach ”
2014

węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie

maksym.

średnie Częstość

przekr.,%

Stężenie

maksym.

średnie Częstość

przekr.,%
m m m µg/m3 µg/m3 1000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 3000 µg/m3

1 Dom 1 137,1 114,2 4    156,055     0,3052 0,00    460,105 0,8940 0,00
2 Dom 2 161,6 1135 4      5,613     0,0013 0,00      9,190     0,0021 0,00

Wartości stężeń maksymalnych na wysokości zabudowy spełniają warunek:

Dla zródel stacji paliw   Smm  ≤ D1 - RA

Dla kotlowni Smm  ≤ 0,1 D1 

W odległości mniejszej niż 30xmm od emitora nie są położone obszary parków narodowych lub
obszary ochrony uzdrowiskowej.

Obliczamy  stężenia  średnioroczne  dla  emisji  węglowodorów  alifatycznych,
aromatycznych, pyłu PM2,5 i tlenków azotu emitowanych przez wszystkie źródła w ciągu
roku.

Poniżej  przedstawiono  uzyskane  maksymalne  stężenia  średnioroczne  zanieczyszczeń  w
punktach obliczeniowych położonych na granicy działki należącej do Inwestora.
Sprawdzamy, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Smm ≤ Da – Ra 

Pył zawieszony PM 2,5
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4
Y = 118,3  m  ,  wynosi  0,0000  µg/m3 i  nie  przekracza  wartość  dyspozycyjną  (Da-R)=
17,1 µg/m3 – (wartość dopuszczalny określony dla 2020r.).
Warunek spełniony
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Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM 2,5 µg/m3

(dyspoz. 0 µg/m3)
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Węglowodory alifatyczne
Najwyższa  wartość  stężeń  średniorocznych  występuje  w punkcie  o współrzędnych  X = 85
Y = 110  m,  wynosi  13,5772  µg/m3 i  nie  przekracza  wartości  dyspozycyjnej  (Da-R)=
900 µg/m3.

Izolinie stężeń średnich węglowodorów alifatycznych µg/m3

(dyspoz. 900 µg/m3)
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Węglowodory aromatyczne
Najwyższa  wartość  stężeń  jednogodzinnych  węglowodorów  aromatyczne  występuje  w
punkcie  o współrzędnych  X = 70  Y = 100  m   i  wynosi  937,816 µg/m3 i  nie  przekracza
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Izolinie stężeń średnich węglowodorów aromatyczne µg/m3

(dyspoz. 38,7 µg/m3)
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Sprawdzamy kryterium na opad pyłu

Sprawdzamy warunek podstawowy:

∑ ∑ ∑≤
f e e

e smgh
n

E /
0667,0 15,3

Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów.

Σ E =  0,00097  mg/s < 30,6 mg/s     
warunek  spełniony

Roczna emisja pyłu < 10.000 Mg.
Kryterium na opad pyłu jest spełnione, zatem opad pyłu nie oblicza się.

Emisja zanieczyszczeń w trakcie likwidacji  
W trakcie prowadzenia prac polegających na likwidacji obiektów budowlanych występować
będzie  emisja  głównie  pyłów  z  demontażu  oraz  emisja,  której  źródłem  będą  manewry
pojazdów. Emisje te są emisjami niezorganizowanymi. 
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1.4.2. Emisja ścieków 

Emisja ścieków w trakcie budowy
W trakcie budowy wytwarzane będą ścieki bytowe. Dla pracowników pracujących na terenie
budowy projektuje się zainstalowanie ubikacji  przenośnych.  Ilość wytwarzanych ścieków
szacuje się na ok. 1,1m3/dobę.  

Emisja ścieków w trakcie eksploatacji 
Eksploatacja stacji paliw jest źródłem emisji ścieków, które wiążą się z:

-  zapewnieniem potrzeb bytowych pracowników i osób korzystających z
toalet,

-  odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw,
- odprowadzenie ścieków przemysłowych wytwarzanych w procesie mycia

pojazdów

Ścieki opadowe
Ze  względu  na  stosunkowo  niewielki  udział  wód  opadowych  spływających  z  dachów
budynków do ścieków spływających z terenów zanieczyszczonych oraz koszty wynikające z
ich rozdziałem,  wszystkie  wody opadowe kierowane będą do urządzeń oczyszczających i
dalej do gminnej kanalizacji opadowej

Poniżej  dokonano obliczeń ilości  wód opadowych i  roztopowych wprowadzanych do
gminnej kanalizacji burzowej.  Obliczenia wykonano na podstawie wzoru;

                     Q = q x ψ  x  F
 gdzie; 
Q- przepływ obliczeniowy [ l/s]
q -   natężenie deszczu miarodajnego   [ l/sek/ha]

ψ– współczynnik spływu zależny od rodzaju zlewni,
F – powierzchnia zlewni  [ ha]

Bilans powierzchni, z której odprowadzane będą wody opadowe:
- powierzchnia  utwardzona  (rejon  dystrybucji  paliw,  plac  manewrowy,  miejsca

postojowe pojazdów)  -  0,2035ha
- połacie dachowe   – 0,0474 ha

Współczynnik ψ  spływu powierzchniowego dla analizowanej zlewni:

ψ = 0,85 – dla powierzchni terenu utwardzonych 

ψ = 0,90 – dla połaci dachowych
Natężenie  deszczu  dla  opadu  miarodajnego  (  przyjęto  jak  dla  większości  terenów

Polski bez terenów górskich);  q- 120 l/sek/ha   
Połacie dachowe             Q =  0,90 x 0,0474ha x 120 l/sek/ha  

37

37



 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

pn „Budowa stacji  paliw płynnych  i gazowych, myjni samochodowej realizowanego na działkach nr 481/21, 481/22 w Węgrzcach ”
2014

                                       Q = 5,1 l/sek

Tereny zanieczyszczone  Q =  0,85 x 0,2035 ha x 77/sek/ha  
                                        Q = 13,32 l/sek

Ścieki  te  wprowadzane  będą  poprzez  urządzenia  oczyszczające  do  gminnej  kanalizacji
deszczowej.

Ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych z terenu stacji paliw do gminnej
kanalizacji deszczowej  (łącznie)– wynosić będzie 18,42 l/sek.

Przed  wprowadzeniem  zanieczyszczonych  wód  opadowych  do  gminnej  kanalizacji
deszczowej zainstalowany będzie osadnik szlamu o poj. 5000 i separator koalescencyjny  o
przepływie nominalnym 20l/sek (dane katalogowe) oraz studzienka kontrolno - pomiarowa.
Separator ten wyposażony jest w materiał koalescencyjny, składający się poliamidowej siatki,
rozpiętej na ramie stalowej. Cząstki oleju trafiają na włókna poliamidowe (adsorbcja), gdzie
łączą się w coraz większe drobiny (koalescencja) i w wyniku zjawiska grawitacji migrują na
powierzchnię, tworząc oleistą zawiesinę. Zastosowanie materiału koalescencyjnego wydatnie
przyspiesza  proces  oddzielania  substancji  ropopochodnych,  oraz  dzięki  wychwytywaniu
najmniejszych  nawet  cząsteczek,  radykalnie  zwiększa  skuteczność  działania  urządzenia.
Automatyczny  zawór  i  możliwości  zastosowania  instalacji  alarmowej  zwiększają
niezawodność. 

Urządzenia  oczyszczające  studzienka szlamowa i  separator  koalescencyjny zapewniają
redukcję zanieczyszczeń zawartych w odprowadzanych ściekach we wskaźniku węglowodory
ropopochodne poniżej 5mg/l. Określenie stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych jest
uzależnione  od  wielu  czynników.  Opady  atmosferyczne  zanieczyszczają  się  już  w
przyziemnych warstwach atmosfery wychwytując z powietrza różne substancje stałe i gazowe
emitowane do atmosfery przez zakłady przemysłowe, urządzenia grzewcze, środki transportu
itp.  Część  zanieczyszczeń  przedostaje  się  do  wód  opadowych  w  czasie  ich  spływu  z
powierzchni  skanalizowanego  terenu.  Podstawowe  wskaźniki  zanieczyszczeń
charakterystyczne  dla  wód  opadowych  odprowadzanych  z  terenów  parkingów,  dróg
dojazdowych i miejsc dystrybucji paliw to węglowodory ropopochodne i zawiesiny ogólne.
Według analiz fizyko - chemicznych wód opadowych wykonywanych dla terenów, o których
mowa wyżej zanieczyszczenia zawarte w ściekach mogą osiągać następujące wartości:

zawiesiny ogólne   =   150,0 – 300,0mg/l
węglowodory  ropopochodne  - 60-70 mg/l

Są to wartości charakterystyczne dla pierwszej fazy opadu, następnie wartości znacznie się
obniżają.  Stopień  usuwania  zanieczyszczeń  w  urządzeniach  podczyszczających
reprezentowanych przez separator koalescencyjny i studzienkę szlamową, zgodnie z danymi
producenta jest następujący dla wskaźników:

zawiesiny ogólne   -  około 90 %
węglowodory  ropopochodne  -  około  90 %
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Wskaźniki  zanieczyszczeń zawarte  w wodach opadowych odprowadzanych z  terenu stacji
paliw  do gminnej  kanalizacji opadowej  nie powinny  przekroczyć  wartości:

    zawiesiny ogólne   -  100,0 mg/l
                   węglowodory  ropopochodne   - 15,0 mg/l 
Stężenia  zanieczyszczeń  wprowadzane  do  miejskiej  kanalizacji  opadowej  spełniać  będą
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie
sposobu  realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  ( Dz. U nr 136 poz. 964)  

Ilość  oczyszczonych  ścieków  opadowych  wprowadzanych  do  gminnej  kanalizacji
opadowej z powierzchni połaci dachowych, miejsca dystrybucji paliw, placu manewrowego i
drogi dojazdowej wynosić będzie łącznie 18,42l/sek. 

  Ścieki  bytowe 
Woda dla potrzeb stacji paliw pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Na instalacji
doprowadzającej wodę do obiektu zainstalowane zostanie urządzenie służące do pomiaru ilości
pobieranej wody.  Wielkość zużycia dobowego wody ustalono w oparciu o Rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury z  dnia  14  stycznia  2002r  w sprawie  określenia  przeciętnych  norm
użycia wody ( Dz. U Nr 8 poz. 70)

Projekt zakłada zatrudnienie na terenie stacji paliw 6 osób. Zapotrzebowanie wody dla
celów bytowych zatrudnionych pracowników przy zużyciu 30l/osobę/dobę wynosić będzie;

Q= 6 osób x 30l/os/dobę
Q= 180 l/d

Założono, że z toalety może skorzystać w ciągu doby 100osób ( przyjęto 30 tankowań/dobę,
ilość osób korzystających z toalet ustalono na 30%), daje to 

Q=1000 l/dobę
Łączne zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb bytowych wyniesie;
  Q=1180 l /d
            Q=1,18m3/d

Ilość wytwarzanych ścieków bytowych określono na podstawie ilości pobieranej wody na –
1,18m3/dobę. 

Ścieki bytowe wprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej. Stężenia zanieczyszczeń
zawarte  w  ściekach  bytowych  wprowadzanych  do  gminnej  kanalizacji  sanitarnej   będą
typowe dla nieoczyszczonych ścieków bytowych tj.

BZT5 – ok. 300,0 mg/l
ChZTcr – ok. 350 mg/l
Azot ogólny – ok. 50 mg/l
Zawiesiny ogólne – ok. 350 mg/l

Ścieki przemysłowe – wytwarzane w trakcie mycia pojazdów
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Woda dla potrzeb projektowanej myjni pobierana będzie z sieci gminnej. 
W budynku myjni projektuje się zainstalowanie myjni samochodowej firmy WaschTec

typ JUNO pracującej w zamkniętym obiegu wody. Do jednego cyklu mycia wykorzystuje się
(zgodnie z danymi producenta)  150l wody, której od 9-15l stanowi woda świeża. Myjnia
może w ciągu godziny umyć od 11 do 14 samochodów. Woda po myciu pojazdu trafia do
odszlamiacza oraz separatora substancji ropopochodnych i dalej do zbiornika retencyjnego, z
którego  zawracana  jest  do  układu  czyszczenia  AQUAPUR.  Po  oczyszczeniu  trafia  do
zbiornika  retencyjnego  wody  czystej  skąd  czerpana  jest  ponownie  do  mycia.  Układ
uzupełniany jest wodą czystą. Ilość wody czystej przypadającej na jeden samochód waha się
w granicach 9-15l. 

Na  terenie  stacji  paliw  projektuje  się  zainstalowanie  myjni  samochodowej  z
zamkniętym  obiegiem  wody.  Woda  oczyszczona  w  ilości  ok.80%  wykorzystywana  jest
ponownie  w procesie  technologicznym,  ok.20% w postaci  ścieków wprowadzana  jest  do
urządzeń oczyszczających i dalej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z danymi
producenta  tego  urządzenia  ilość  wody wykorzystanej  w  procesie  mycia  samochodów w
ciągu  doby  wynosi  1,35m3  jest  to  ilość  maksymalna,  z  tego  ponownie  wykorzystanych
zostanie  ok.  1,08m3/d.  Ilość  oczyszczonych   ścieków przemysłowych  wprowadzanych  do
urządzeń kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 0,27m3/d.

Stężenia zanieczyszczeń zawarte w ściekach z myjni samochodowej wprowadzanych
do  gminnej  kanalizacji  sanitarnej  będą  spełniały  wymogi  określone  w  rozporządzeniu
Ministra  Budownictwa  z  dnia  14  lipca  2006r  w  sprawie  sposobu  realizacji  obowiązków
dostawcy  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków  wprowadzania  ścieków  do  urządzeń
kanalizacyjnych (Dz. U nr 136 poz. 964) i nie przekroczą wartości;

- temperatura- 35oC
- zawiesiny ogólne – 500 mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
- surfaktanty anionowe – 15 mg/l
- surfaktanty niejonowe – 20 mg/l
Ilość  oczyszczonych   ścieków  przemysłowych  wprowadzanych  do  urządzeń

kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 0,27m3/d.

Emisja ścieków w trakcie budowy

W trakcie likwidacji obiektów stacji paliw wytwarzane będą jedynie ścieki opadowe w ilości
podobnej jak w trakcie eksploatacji obiektu.  

1.4.3. Emisja hałasu

Emisja hałasu w trakcie budowy 

W  fazie  budowy  znaczącymi  źródłami  hałasu  będą  samochody  ciężarowe  i  maszyny
budowlane wykorzystywane do prac montażowych oraz pojazdów dostarczających materiały
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budowlane.  Czas  pracy  tych  maszyn  z  uwagi  na  skalę  przedsięwzięcia  będzie  krótki,  o
charakterze przerywanym, a emisja powstawała będzie wyłącznie w porze dnia. Z uwagi na
lokalizację inwestycji na terenie mało zabudowanym i przy drodze wojewódzkiej nie zachodzi
obawa, że nastąpi przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku na tym terenie.

 Na tym etapie praktycznie nie jest możliwe oszacowanie wielkości emisji.

Emisja hałasu w trakcie eksploatacji     

Parametry klimatu akustycznego terenu 
Z przeprowadzonej analizy teoretycznej i wizji lokalnej wynika, że za klimat akustyczny na
terenie  planowanej  inwestycji  odpowiada  przede  wszystkim  emisja  hałasu  pojazdów
samochodowych przemieszczających się drogę krajową nr 7 (ul. Warszawska) i Stary Tartak
w Węgrzycach, graniczącą z działką na której zlokalizowana jest analizowana stacja paliw.
Inwestycja położona będzie na działce nr 481/21 na terenie określonym w m.p.z.p symbolem
39.ZI.24 – tereny zabudowy usługowej.
Najbliższe sąsiedztwo z planowaną inwestycją: 
− od północy analizowany teren graniczy z drogą krajową nr 7 (ul. Warszawska), za którą

położone są tereny przemysłowo – usługowe - teren prawnie nie chroniony.
− od wschodu obszar inwestycji graniczy z ul. Warszawska i Stary Tartak – teren prawnie nie

chroniony.
− od  południa  obszar  inwestycji  graniczy  z  ul.  Stary  Tartak,  za  którą  położone  tereny

zabudowy mieszkaniowej – teren prawnie chroniony.

− od zachodu obszar inwestycji graniczy z terenem zabudowy usługowej – teren prawnie nie
chroniony.

Dopuszczalne poziomy hałasu
Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) formułuje zasady
ochrony  środowiska  przed  hałasem  wywołanym  działalnością  człowieka.  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 są wskaźnikami  LAeqD i  LAeqN,  które to wskaźniki
mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu
do jednej doby. Teren przedsięwzięcia i tereny przylegające, jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Zielonki,  zatwierdzonym  uchwałą  nr  XXX/106/2005  Rady  Gminy
Zielonki z dnia 18 listopada 2005r., (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 13, poz. 62 z
późn. zm.). 
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu klasyfikuje otaczające teren planowanej
inwestycji na tereny:
− od północy analizowany teren graniczy z drogą krajową nr 7 (ul. Warszawska), za którą

położone są tereny przemysłowo – usługowe - teren prawnie nie chroniony.
− od wschodu obszar inwestycji graniczy z ul. Warszawska i Stary Tartak – teren prawnie nie

chroniony.
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− od  południa  obszar  inwestycji  graniczy  z  ul.  Stary  Tartak,  za  którą  położone  tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –  teren prawnie chroniony (poz. 2A). Uwaga
działka nr 462/1 położona w tym kierunku zaklasyfikowana została zgodnie z m.p.z.p jako
teren przemysłowo – usługowy - teren prawnie nie chroniony.

− od zachodu obszar inwestycji graniczy z terenem zabudowy usługowej –  teren prawnie
nie chroniony.

W  tabeli  poniżej  określono  wartości  dopuszczalne  poziomów  hałasu  dla  obiektów
i działalności będących źródłem hałasu: dla pory dnia (8 godzin najmniej korzystnych kolejno
po sobie następujących) i pory nocy (1 godzina najmniej korzystna) dla terenu, na którym
planowana jest inwestycja tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (poz 2 A). 
Zgodnie z podaną klasyfikacją wartość dopuszczalna równoważnego poziomu dźwięku dla
pory dnia wynosi 50 dB, a dla pory nocy 40 dB. 

Tabela -  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 wskaźnikiem LAeq D i LAeq
N, które te wskaźniki  mają zastosowanie do ustalenia  i  kontroli  warunków korzystania  ze
środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Lp.  Rodzaj terenu  Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

 Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

 LAeq D  -przedział czasu odniesienia
równy  8  najmniej  korzystnym
godzinom  dnia  kolejno  po  sobie
następującym

LAeq N - przedział czasu odniesienia
równy  1  najmniej  korzystnej
godzinie nocy

1 A. Strefa ochrony „A” 
uzdrowiska
B. Tereny szpitali poza miastem

45 40

2 A. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej
jednorodzinnej
B. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i
młodzieży
C. Tereny domów opieki 
społecznej
D. Tereny szpitali w miastach

50 40

3  a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe

55 45

4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast
powyżej 100 tys. mieszkańców

55 45
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Charakterystyka źródeł hałasu

Na  terenie  projektowanej  stacji  paliw  prowadzona  będzie  dystrybucja  paliw  płynnych.
Głównym źródłem hałasu na przedmiotowej stacji będą samochody, a zwłaszcza czynności
manewrowe (wjazdy, wyjazdy, zatrzymania, starty itp.) samochodów tankujących na stacji. 
Inwestycja wytwarza hałas poprzez ruch samochodów na jej terenie oraz pracę takich źródeł
jak:
- stanowisko kompresora
- pracę dystrybutorów paliwa
- pracę automatycznej myjni samochodowej
- pracę wentylatora dachowego zainstalowanego na dachu pawilonu stacji
Na terenie inwestycji źródła hałasu będą emitowały hałas zarówno w porze dnia jak i nocy.

Ruch samochodów

Do powierzchniowych źródeł dźwięku zalicza się tory poruszania się samochodów po drogach
wewnętrznych  i  place  manewrowe,  parkingi.  Zasady  tworzenia  zastępczych,  punktowych
źródeł dźwięku, reprezentujących źródła liniowe oraz powierzchniowe są zgodne z normą PN-
ISO 9613-2.
Poziom mocy akustycznej zastępczych źródeł dźwięku obliczono, opierając się na podanych w
ITB 338/2008 oraz materiałach literaturowych dotyczących czasów trwania manewrów startu i
hamowania,  poziomach ich mocy akustycznej  oraz wartości  natężenia  ruchu określonej  w
porozumieniu ze Zleceniodawcą. W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa
się na podstawie długości odcinka drogi oraz przy założeniu, że prędkość jazdy samochodów
wynosi 20 km/h.

Równoważny  poziom  mocy  akustycznej  zastępczych  punktowych  źródeł  dźwięku,
reprezentujących  tory poruszania się  pojazdów dla startu,  hamowania bądź manewrowania
oblicza się wg wzoru:

( )mhsL
mhspAW eq tn

T
L ,,1,0

,, 10
1

log10 ×⋅⋅=
, dB

gdzie:
T  — czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej)

pn
 — natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji

mhst ,,  — czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania,

mhsL ,,  — poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania.
Wyjściowe poziomy mocy akustycznej wykorzystane do obliczeń zestawiono poniżej. 

Obliczenia poniższe wykonano na podstawie instrukcji ITB 338/2008

Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych

Operacja Moc akustyczna, dB Czas operacji, s

Pojazdy lekkie
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Start 97 2-5

Hamowanie 94 3

Jazda po terenie, manewrowanie 94 zależy od długości drogi

Pojazdy ciężkie

Start 105 2-5

Hamowanie 100 3

Jazda po terenie, manewrowanie 100 zależy od długości drogi

Obliczenia poziomu dźwięku

Do obliczeń hałasu wykorzystano program komputerowy SON 2 wersja 3.2.  Program SON 2  
oparty jest na modelu  obliczeniowym propagacji  hałasu przemysłowego zgodnym z  normą 
PN-ISO 9613-2.
Obliczenia  wykonano  dla  8-miu  najniekorzystniejszych  godzin  dnia.  Do obliczeń  przyjęto
wjazd na teren stacji w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin dnia – 100 samochodów (w tym
5 samochodów ciężarowych) i wjazd na teren stacji w ciągu 1 najniekorzystniejszej godziny w
porze nocy – 5 samochodów w tym jednego ciężarowego.
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

1. wszystkie pojazdy obsługujące obiekt  są źródłem jednakowej mocy akustycznej,  a
źródło hałasu zlokalizowane jest na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu

2. ruch pojazdów podczas wjazdu, wyjazdu traktować można jako zbiór  punktowych
źródeł hałasu, przy czym przyjęto model obliczeniowy w postaci punktowych źródeł
hałasu  zlokalizowanych  wzdłuż  najbardziej  zewnętrznej  drogi  przejazdowej
samochodów korzystających ze stacji (największa odległość od drogi)

3. poziom  mocy  akustycznej  pojazdu  LAW podczas  jazdy  po  terenie  stacji,  startu,
hamowania  i  manewrowania  przyjęto  zgodnie  z  powyżej  przedstawiona  tabelą  -
Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych

Poziom równoważny mocy akustycznej LAweqi dla 8-miu najniekorzystniejszych godzin dnia

i jednej najniekorzystniejszej godziny nocy obliczono według zależności:

LAweqi = LAW – 10 log (T/t)  dB

gdzie:

T = 8 h = 480 min dla pory dziennej
T = 1 h = 60 min dla pory nocy
t – łączny czas emisji hałasu podczas przejazdu, startu, zatrzymania, manewrowania itp. 
podczas 8 najniekorzystniejszych godzin dnia lub 1 godziny nocy.

Jazda po terenie stacji

Prędkość pojazdów poruszających się po terenie stacji przyjęto w wysokości 20km/h  (ok. 2,8
m/s). Trasę przejazdu samochodu podzielono na 12 jednakowych odcinków o długości 10m.
Dzieląc  całą  drogę  między  poszczególnymi  punktami,  na  odcinki  i  przyjmując  prędkość
przejazdu j.w. otrzymamy czas potrzebny do przejechania przez wszystkie odcinki.
Czas trwania każdego z punktowych źródeł hałasu wyniesie 3,6 sek 
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Operacja Moc akustyczna, dB Czas operacji, s

Pojazdy lekkie

Jazda po terenie, manewrowanie 94 zależy od długości drogi

Pojazdy ciężkie

Jazda po terenie, manewrowanie 100,0 zależy od długości drogi

Zatem otrzymamy następujący poziom równoważnej mocy akustycznej – jazda po terenie:
T = 480 min, t = 95 x 3,6s = 5,7 min, 5x3,6s = 0,3 min  –pora dnia
T = 60 min, t = 4 x 3,6s = 0,24 min, 1x 3,6s = 0,06min –pora nocy

LAweqi = 75,5 dB – pora dnia
LAweqi = 73,0 dB – pora nocy

Lokalizacja  zastępczych  źródeł  punktowych  jest  zaznaczona  na  mapie  rozprzestrzeniania
hałasu. 

Wiatę nad dystrybutorami traktuje się jako źródło dźwięku punktowe. Poziom dźwięku
będzie  kształtowany  w wyniku  wykonywania  przez  pojazdy  operacji  startu  i  hamowania.
Obliczenia wykonano biorąc pod uwagę start pojazdów. Poziom dźwięku emitowany przez
hamowanie jest taki sam jak jazda pojazdów.
 Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych

Operacja Moc akustyczna, dB Czas operacji, s

Pojazdy lekkie

Start 97,0 2-5

Pojazdy ciężkie

Start 105,0 2-5

Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych - start samochodów

Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł  wyniesie:
Pora dnia
dystrybutor paliwa samochodów lekkich 75,2 dB 
dystrybutor paliwa samochodów ciężkich 74,2 dB 
Pora nocy
dystrybutor paliwa samochodów lekkich 71,2 dB 
dystrybutor paliwa samochodów ciężkich 74,2 dB 

Źródło typu „budynek”

Zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami,  omówionymi  wcześniej,  dopuszczalny
poziom dźwięku A w terenie dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq). Parametrem
wyjściowym do obliczeń wielkości i zasięgu oddziaływania hałasu emitowanego z budynku
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jest  wewnętrzny,  równoważny  poziom  dźwięku  A.  Na  podstawie  przyjętych  danych
katalogowych poziomu dźwięku A dla  źródeł zainstalowanych wewnątrz budynku oraz po
uwzględnieniu czasu trwania emisji hałasu oblicza się równoważny poziom dźwięku A (LAeq),
według wzoru przedstawionego poniżej:
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gdzie:
LAi — poziom dźwięku „A” zmierzony i określony jako LAśr średnia

 ti — łączny czas działania źródła s
LAp — poziom dźwięku „A” w przerwie działania źródła, przyjmuje się „0”

Dla źródeł powierzchniowych typu budynek, emitujących hałas przez ściany i dach poziom 
mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego oblicza się z zależności:
  

LAWeqi = LAwew + 10 lgS - Ra - 6 
gdzie:
LAwew — ekwiwalentny, przeciętny poziom dźwięku „A” wewnątrz obiektu w odległości 
1 m od ściany zewnętrznej,
S — powierzchnia ściany,
Ra — izolacyjność akustyczna właściwa całej ściany lub jej części.
  
W przypadku gdy ściana lub jej część składa się z elementów o różnej izolacyjności 
akustycznej, wypadkową izolacyjność właściwą dla całej ściany oblicza się wg wzoru:
  

RA = 10 lg {S/(ΣSi x 10 -0,1 Rai)} 
gdzie:
Si — powierzchnia i-tego elementu ściany o izolacyjności Rai,
Rai — izolacyjność akustyczna właściwa i-tego elementu.

Ekwiwalentny poziom dźwięku w miejscu obserwacji, usytuowanym w odległości rx  od
środka pojedynczego źródła dźwięku oblicza się wg wzoru:

L Aegri  = LAwegi + Ko – DLB – 10 log 4π – Dlr - DLe - DLz – DLp

gdzie:
L Aweqi    - ekwiwalentny poziom mocy akustycznej źródła punktowego
Ko –   poprawka  uwzględniająca  wpływ  kąta  przestrzennego  stosowana  w  przypadku
zewnętrznych źródeł hałasu
DLB –   poprawka  uwzględniająca  oddziaływanie  kierunkowe  budynku  stosowana  w
przypadku źródeł hałasu zlokalizowanych wewnątrz budynku
Dlr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości
DLe – poprawka uwzględniająca ekranowanie
DLz – poprawka uwzględniająca wpływ zieleni
DLp poprawka uwzględniająca pochłanianie dźwięku przez powietrze
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Emisja  hałasu  do  środowiska  będzie  związana  z  pracą  kilku  pojedynczych  urządzeń
wchodzących  w  skład  mechanicznej  myjni  samochodowej  Wszystkie  te  urządzenia  będą
znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych w budynku myjni automatycznej.  
Biorąc powyższe pod uwagę a przede wszystkim aspekt opracowania do obliczeń przyjęto, że
w odległości 1 m od ścian myjni samochodowej poziom mocy akustycznej Lwew= 80 [dB] A
Wartości  przyjęte  do  obliczeń  są  wartościami  dużo  wyższymi  od  rzeczywistych  wartości
pomiarowych  wykonanych  na  stanowiskach  pracy  w  tego  typu  zakładach,  które  oscylują
wokół wartości 75-80 dB “A”. 
Obliczenia wykonano przyjmując czas pracy myjni 24h w ciągu doby (źródło nie odgrywa
istotnej roli w emisji hałasu do środowiska).   
Izolacyjność przegród zewnętrznych przyjęta w opracowaniu:
Ściana zewnętrzna pełna RA = 40 dB
Drzwi garażowe ocieplone  RA = 25 dB
Strop RA = 40 dB

Zewnętrzne punkty źródła hałasu stanowią:

• Wstępne założenia projektowe zakładają montaż wentylatorów ściennych typ EOL 100 o
poziomie  ciśnienia  akustycznego  39,5  dB  „A”  (dane  techniczne
http://www.elplast.com/pl,p,2,1,999_eol-100.html )  albo montaż wentylatora dachowego
typ TH -500/150 lub 160 o poziome ciśnienia akustycznego 45, nawiew  i 50 dB wywiew
(dane techniczne http://www.venture.pl/produkt,78,TH,pl.htm).
Po  przeliczeniu  ciśnienia  akustycznego  zgodnie  z  załącznikiem 2  przybliżona  metoda
określania poziomu mocy akustycznej  źródła ITB 339/2008 otrzymamy wartości  mocy
akustycznej źródeł w wysokości od 45-63 dB „A”. Do obliczeń przyjęto, maksymalny czas
pracy  tj.  8h/czas  normatywny  jak  i  maksymalny  poziom  ciśnienia  akustycznego  w
wysokości LW = 65 dB. 

• Stanowisko kompresora i odkurzacza samochodowego.  Do obliczeń przyjęto, że będzie
wykorzystywana przez 2h/czas normatywny w porze dnia i przez 5 min/ czas normatywny
w porze nocy. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przyjęty do obliczeń LW = 80
dB. 

Równoważny poziom mocy akustycznej źródła  wyniesie:
Pora dnia – 74,0 dB 
Pora nocy - 69,2 dB 

• Proces dostaw i dystrybucji paliw.

Z uwagi na wyposażenie dystrybutorów w źródła hałasu o niskiej mocy akustycznej tj. pompy
z silnikiem indukcyjnym o mocy 400V/0,75 kW, alternatywnie 400V/0,37 kW lub 400V/2,0
kW w zależności od wydatku (karta katalogowa dystrybutora paliw PKN Orlen). Silniki tak
małej mocy emitują poziom mocy akustycznej w wysokości ok. 60 - 65 dB. Należy również
zauważyć,  że  są  one  w  pełni  obudowane  elementami  z  blachy  stalowej,  co  powoduje
ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Dostawa produktów naftowych sprowadza się do
wjazdu  na  teren  stacji  pojazdu  ciężkiego  co  zostało  ujęte  w  obliczeniach  a  następnie
przepompowaniu  paliw  ze  zbiorników  autocysterny  do  zbiornika  głównego  stacji  paliw.
Pompy w autocysternie  również  są  wyposażone  w  silniki  elektryczne  i  jak  w  przypadku
dystrybutorów są ekranowane, dlatego ich poziom mocy akustycznej będzie niższy niż źródeł
przyjętych  w  opracowaniu.  Należy  również  zaznaczyć,  że  podczas  procesu  przetłaczania
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paliwa z autocysterny do zbiornika głównego, praca stacji z przyczyń BHP i p/poż jak również
organizacyjnych zostaje wstrzymana. Proces przetłaczania paliwa z autocysterny do zbiornika
głównego stacji prowadzony jest jedynie w porze dnia. Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt,
że pozostałe źródła emitują znacznie wyższą moc akustyczną pominięto je w obliczeniach w
raporcie oddziaływania na środowisko. 

Poniżej  przedstawiono  skorygowane  obliczenia  ujmujące  proces  dystrybucji  paliw  oraz
dostaw.
Przyjęto czas tankowania pojazdu – 1 min.  

Liczba tankujących 
pojazdów dystrybutorze

LAW - dla 
jednej
operacji

T emisji Σ T emisji T czas 
normatywny

LAWeq

dB s s s dB
Pora dnia 100 65 120 12000 28800 61,2
Pora nocy 5 65 120 600 3600 57,2

Obliczenia wykonano dla pory dnia i pory nocy. 

Pora dnia
LAeq , dzień: wartość największa  poza terenem stacji paliw występuje w punkcie (50,140.4)
i  wynosi 51,8 dB(A) – Punkt położony na działce nr 481/22 teren zabudowy usługowej –
teren prawnie nie chroniony.

Wykonano również obliczenia poziomu dźwięku na granicy z najbliższym terenem prawnie
chronionym  (zabudowa  mieszkalna  jednorodzinna)   na  wysokości  Z  =  4m  położonych
najbliżej inwestycji:
- strona południowa  
Pkt. obliczeniowy nr 442, uzyskano wartość LAeq = 41,4 dB „A”
Pkt. obliczeniowy nr 443, uzyskano wartość LAeq = 41,0 dB „A”
Pkt. obliczeniowy nr 444, uzyskano wartość LAeq = 39,7 dB „A”
Pkt. obliczeniowy nr 445, uzyskano wartość LAeq = 38,4 dB „A”
Uzyskane wartości poziomów dźwięku na granicy najbliższych terenów prawnie chronionych
są niższe od dopuszczalnych dla pory dnia tj. 50 dB „A”.  
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Poziomy  dźwięku  poza  granicami  działki  inwestora  przedstawiono  poniżej  na  wykresie
izolinii hałasu – z podkładem mapy.
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Pora nocy
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LAeq , noc: wartość największa poza terenem stacji paliw występuje w punkcie (50,140,4.0) i
wynosi 52,2 dB(A) – Punkt położony na działce nr 481/22 teren zabudowy usługowej – teren
prawnie nie chroniony.

Wykonano również obliczenia poziomu dźwięku na granicy z najbliższym terenem prawnie
chronionym  (zabudowa  mieszkalna  jednorodzinna)   na  wysokości  Z  =  4m  położonych
najbliżej inwestycji:
- strona południowa  
Pkt. obliczeniowy nr 442, uzyskano wartość LAeq = 40,5 dB „A”
Pkt. obliczeniowy nr 443, uzyskano wartość LAeq = 38,7 dB „A”
Pkt. obliczeniowy nr 444, uzyskano wartość LAeq = 37,5 dB „A”
Pkt. obliczeniowy nr 445, uzyskano wartość LAeq = 36,5 dB „A”
W  pkt.  nr  1  przedstawionym  na  mapie,  uzyskano  wartość  LAeq =  50,5  dB  „A”  (pkt.
obliczeniowy nr 904 na wynikach obliczeń). Punkt ten został usytuowany ok. 2 m od granicy
działki.  Przekroczenie  to  mieści  się  w  granicach  błędu  obliczeniowego.  Warto  również
zauważyć,  że  w obliczeniach  nie  ujęto  pasa  zieleni  wysokiej  i  współczynnika  chłonności
gruntu,  co po ich uwzględnieniu obniży poziom dźwięku w tym punkcie.  Należy również
stwierdzić,  że  inwestycja  zlokalizowana jest  w bezpośrednim sąsiedztwie drogi  krajowej  i
lokalnej  co powoduje, że klimat akustyczny pochodzący od powyższych dróg będzie wyższy
niż emisja hałasu wywołana przez źródła nowoprojektowanej stacji paliw. 
Uzyskane wartości poziomów dźwięku na granicy najbliższych terenów prawnie chronionych
są niższe od dopuszczalnych dla pory nocy tj. 45 dB „A”.  
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Poziomy dźwięku poza granicami działki inwestora przedstawiono poniżej na wykresie 
izolinii hałasu – z podkładem mapy
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Przewidywana emisja hałasu dla założeń technologiczno-konstrukcyjnych nie będzie
uciążliwa  dla  środowiska  i  spełni  aktualnie  obowiązujące  normatywy  w  tym  zakresie.
Obliczone wartości poziomu dźwięku w punktach obliczeniowych najbardziej narażonych na
emisję  hałasu  ze  stacji  paliw  zlokalizowane  na  poziomie  normatywnym  i  na  wysokości
najbliższej  zabudowy  mieszkaniowej  są  niższe  od  dopuszczalnych  dla  przyjętego  w
opracowaniu obszaru dla pory dnia i nocy. 

Wobec wykazanych obliczeniowo oddziaływań akustycznych analizowanego obiektu
można  uznać,  że  jego  działalność  zgodna  z  prezentowanymi  zamierzeniami  realizacji  nie
naruszy aktualnych wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

Emisja hałasu w trakcie likwidacji obiektów stacji paliw 

W okresie  prowadzenia  prac rozbiórkowych źródłem emisji  hałasu będzie  praca  maszyn i
urządzeń budowlanych oraz pojazdów wywożących odpady wytworzone w trakcie rozbiórki
obiektów. Na tym etapie praktycznie nie jest możliwe oszacowanie wielkości emisji.

1.4.4. Emisja odpadów

Odpady powstałe w wyniku prac budowlanych.

Odpady  te  zaliczone  zostały,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia
27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U Nr 112 poz. 1206), jako odpady z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury budowlanej.

W związku z budową  obiektów i  instalacji   zlokalizowanych na terenie  stacji  paliw
powstaną następujące odpady:

- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych 
- 17 01 81  - odpady z remontów i przebudowy dróg
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne
- 17 04 05 – żelazo i stal

Zgodnie z prawem, wytwarzającym odpady, o których mowa wyżej, jest Firma wykonująca
prace polegające na  budowie obiektów i instalacji.

Wszystkie  wytworzone w wyniku tych prac odpady będą składowane w oddzielnych
metalowych kontenerach, będących własnością firmy prowadzącej budowę lub bezpośrednio
na  samochody  przewożące  odpady.  Wytworzone  odpady  przekazywane  będą  transportem
firmy  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  -  w  celu  ich  odzysku  lub
unieszkodliwiania.  

Odpady  te  będą  unieszkodliwiane  przez  wytwarzającego  sposób  zapewniający
spełnienie wymogów ochrony środowiska, nie będą magazynowane na terenie stacji tylko
na  bieżąco  wywożone.  Poniżej  oszacowano  przewidywane  wielkości  emisji  odpadów
wynikające z przebudowy istniejących obiektów stacji paliw:
- 17 01 01 -  ok. 0,5 Mg 
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- 17 01 03 –  ok. 0,3 Mg  
- 17 01 81  -  ok. 5,0 Mg 
- 17 02 03 –  ok. 0,1 Mg 
- 17 04 05 –  ok. 0,3 Mg 
Masy ziemne powstałe w trakcie prowadzonych prac budowlanych wykorzystane zostaną do
makroniwelacji terenu.

Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji stacji paliw

W związku  z  eksploatacją  stacji  paliw  powstawać  będą  odpady niebezpieczne  i  inne  niż
niebezpieczne.

Zbiorniki magazynowe paliw czyszczone będą okresowo przez Firmy specjalistyczne.
Odpad  powstały  w  zbiornikach  jest  ujęty  w  katalogu  odpadów  pod  kodem  16  07  08*-
szacunkowa ilość 0,05 Mg/rok.
Odpady wytworzone w procesie oczyszczania ścieków opadowych i ścieków wytwarzanych
w procesie mycia pojazdów to;

- 13  05  02*  -  szlamy  z  odwadniania  olejów  w  separatorach,  szacunkowa  ilość
3,0Mg/rok,

- 13  05  08*-  mieszanina  odpadów  z  piaskowników  i  odwadniania  olejów  w
separatorach –2,0Mg/rok

Odpady  te  usuwane  będą  przez  firmę  specjalistyczną.  Wytwórcą  odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń
(zbiorniki  do  magazynowania  paliw płynnych i  separatory ropopochodnych)  jest  podmiot,
który świadczy sługę – zgodnie z art. 3.1  ust.32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach.
Na terenie stacji paliw wytwarzane będą następujące odpady;

Kod Rodzaj  odpadu 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

(opakowania  zawierające  produkty  naftowe  lub  płyny
eksploatacyjne)

15 02 03 Sorbenty,  materiały  filtracyjne,  tkaniny do  wycierania  i  ubrania
ochronne inne niż wymienione  w 15 02 02

15 02 02* Sorbenty,  materiały filtracyjne,  w tym filtry olejowe nieujęte  w
innych  grupach,  tkaniny  do  wycierania  (ok.  szmaty,  ścierki)  i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 02 03 Sorbenty,  materiały  filtracyjne,  tkaniny  do  wycierania  inne  niż
wymienione w 15 02 02

16 02 13* Zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy inne  niż
wymienione w 16 02 09do 16 02 12 ( lampy fluorescencyjne)

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
(komputery, drukarki)

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16
02 15 ( tonery drukarskie)

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne
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Określenie ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia;
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych -0,05Mg/rok
15 01 10 -  opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych (opakowania
zawierające produkty naftowe lub płyny eksploatacyjne -0,05Mg/rok,
15 02 02 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż
wymienione  w 15 02 02- ok. 0,02Mg/rok
15 02 02*- sorbenty, materiały filtracyjne, w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach,
tkaniny do wycierania (ok. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi –  ok.  0,03 Mg/rok
15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania inne niż wymienione w 15
02 02 – ok. 0,05 Mg/rok,
16 02 13 * -  lampy fluorescencyjne   – ok. 0,003  Mg/rok
16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – ok. 0,05Mg/rok
16 02 16 – tonery drukarskie – ok. 0,003 Mg/rok
20 03 01 -   niesegregowane odpady komunalne – ok. 0,3Mg/rok

Niesegregowane odpady komunalne zbierane będą w typowych koszach na śmieci i
odbierane na bieżąco przez służby gminne. 
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie, w odpowiednio przystosowanych i 
oznakowanych pojemnikach;
- opakowania magazynowane będą w pojemnikach umieszczonych w altance śmieciowej,
- sorbenty,  materiały filtracyjne  zanieczyszczone ropopochodnymi magazynowane będą  w

szczelnych  zamykanych  pojemnikach  wykonanych  z  tworzywa  odpornego  na  działanie
substancji ropopochodnych umieszczonych w altance śmieciowej,  

- sorbenty,  materiały filtracyjne,  tkaniny do wycierania inne niż  wymienione w 15 02 02
magazynowane będą w pojemnikach umieszczonych w altance śmieciowej, 

- lampy fluorescencyjne – w pojemnikach, w wydzielonej części budynku stacji paliw,  
- tonery drukarskie - oddawane będą „na wymianę” przy zakupie nowych ,
- komputery, drukarki - oddawane będą „na wymianę” przy zakupie nowych,
- niesegregowane odpady komunalne magazynowane będą w pojemnikach umieszczonych w

altance śmieciowej

Odpady wytwarzane w trakcie likwidacji obiektów stacji paliw 

W przypadku likwidacji stacji paliw, ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych będzie podobny
jak  w  trakcie  budowy.  Odpady  te  przekazane  zostaną  jednostką  posiadającym
zezwolenia/pozwolenia na odzysk, recykling lub unieszkodliwienie tego typu odpadów. 
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2.  OPIS  ELEMENTÓW  PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA  OBJĘTYCH
ZAKRESEM  PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Warunki geograficzno-środowiskowe 

Teren  projektowanej  stacji  paliw  znajduje  się  jest  w  miejscowości  Węgrzce,  gmina
Zielonki, powiat krakowski. Działka  nr 481/21 obręb 0016 Węgrzce na której projektuje się
lokalizację  stacji  paliw  znajdują  się  przy  ul.  Warszawskiej  (po  jej  wschodniej  stronie),
pomiędzy ulicą, boiskiem sportowym,  a ul. Stary Trakt. Znajduje się na działce. Teren jest
własnością Inwestora. 

Morfologicznie  jest  to  fragment  skłonu  Wyżyny  Małopolskiej.  Teren  projektowanej
inwestycji znajduje się w zlewni rzeki Wisły, która przepływa w odległości ok. 3700 m na
południe.  Najbliżej  położonym  ciekiem  wodnym  jest  potok  Bibiczanka  przepływający  w
odległości ok 600 m na zachód od tego terenu.

Teren  działki  przewidzianej  pod  inwestycję  charakteryzuje  się  niewielkimi
deniwelacjami  terenu.  Powierzchnia  terenu  osiąga  rzędne  ok.  279,3-279,5m  n.p.m.  W
odległości około 3,7km na południe od terenu inwestycji przepływa rzeka Wisła .

Teren  ten  nie  znajdują  się  w  obrębie  obszaru  Natura  2000,  ani  innych  obszarów
chronionych.

Budynki  mieszkalne  znajdujące  się  w  sąsiedztwie  są  zaopatrywane  w  wodę  z  sieci
wodociągowej. W odległości do 500 m od terenu dokumentowanego nie ma żadnych ujęć wód
podziemnych.

2.1.1 Budowa geologiczna                                   

           Budowę geologiczną rozpoznano w trakcie prowadzonych w styczniu 2014r prac
geologicznych na terenie przewidzianym pod budowę stacji paliw.

Podłoże tego terenu jest  zbudowane z osadów miocenu oraz osadów czwartorzędu.
Osady  miocenu to iły  warstw grabowieckich o stropie ( wg materiałów archiwalnych ) na
głębokości  poniżej  ca  20,0 m.  Powyżej  zalegają  osady  czwartorzędowe. Są  to  w  spągu
pokrywy eluwialne oraz osady soliflukcyjno - deluwialne reprezentowane przez gliny pylaste
zwięzłe, o stropie stwierdzonym na głębokości 7,3-7,8m ppt. Strefa przypowierzchniowa o
miąższości do ca - 7,5 m to osady lessowe - pyły i gliny pylaste.

Na powierzchni rozprzestrzenia się gleba ( poziom próchniczny ) lub nasypy o grubości
stwierdzonej wierceniami 0,4 m.

2.1.2  Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie  wiercenia  wykonanego  w styczniu  2014r nie  stwierdzono  występowania  do
głębokości  8,0 m, wody gruntowej strefy saturacji o zwierciadle ciągłym.  Nie stwierdzono
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również grawitacyjnej wody wsiąkowej. Może ona wystąpić w obrębie osadów lessowych i
soliflukcyjno  -  deluwialnych  w  postaci  sączenia  o  zmiennej  intensywności  i  na  zmiennej
głębokości. Wody te są alimentowane wodami opadowymi i roztopowymi, przesączającymi
się w podłoże oraz spływającymi z terenów wyżej położonych. Ich cechą charakterystyczną
jest pojawianie się na zmiennych głębokościach i w zmiennych ilościach. Z obecnością tych
wód należy się liczyć praktycznie w ciągu całego roku, przy czym w okresach wzmożonych
opadów lub roztopów wystąpią płytko, i w dużej ilości, a w okresach suchych będą zanikać.

Dla  nawierconych  w otworach  warstw  występujących  w  podłożu  charakteryzowanego
terenu określono następujące współczynniki wodoprzepuszczalności ( filtracji):
- pyły  lessowe  :  k  =  10'6 m/s  -  przepuszczalne  w  stopniu  nieznacznym  stwierdzono

występowanie czwartorzędowego zwierciadła wód gruntowych. 
- gliny i gliny pylaste : k = 10' -10' m/s - przepuszczalne w stopniu nieznacznym

2.1.3 Warunki geologiczno – inżynierskie 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża przeprowadzono na podstawie prac polowych
prowadzonych na terenie projektowanej stacji paliw w styczniu 2014r.

Pod warstwą gleby lub nasypów o grubości stwierdzonej wierceniami do 0,4 m występują
grunty  rodzime  rozpatrywane  jako  podłoże.  Zostały  one  podzielone  na  dwie  podstawowe
warstwy  geotechniczne  różniące  się  genezą.  W  obrębie  warstwy  I  wydzielono  warstwy
podrzędne różniące się stanem. Grunty spoiste tych warstw zaliczono do grupy konsolidacji
geologicznej  C  (nieskonsolidowane).  Parametry  geotechniczne  gruntów  poszczególnych
warstw geotechnicznych ustalono metodami A i B ( zgodnie z PN-81/B- 03020 ). 
Warstwa geotechniczna I - obejmuje spoiste grunty lessowe, w stanie plastycznym (warstwa
la), twardoplastycznym (warstwa Ib ) oraz półzwartym (warstwa Ic ).
Warstwa geotechniczna la - zaliczono do niej wilgotne i plastyczne ( o średnim IL = 0,40 )
gliny pylaste, stwierdzone w części południowo - zachodniej terenu opracowania ( otwory nr 1
i 2 ), na głębokości 3,5 - 3,8 m w postaci soczewki o miąższości od 2,6 do 3,9 m.
Warstwa geotechniczna Ib -  reprezentowana jest przez wilgotne oraz twardoplastyczne ( o
średnim  IL=  0,15  )  pyły  i  gliny  pylaste.  Wystąpiły  na  całym  terenie  opracowania,
bezpośrednio pod glebą oraz na głębokości 3,0 - 4,3 m, osiągając miąższość stwierdzoną od
ponad 0,7 do 4,3 m ( miejscami nieprzewiercone do głębokości 5,0 m ). Zawierają miejscami
soczewki gruntów warstwy geotechnicznej la.
Warstwa geotechniczna Ic - to mało wilgotne i półzwarte ( o II = 0,0 ) pyły, stwierdzone w
części  wschodniej  terenu  opracowania,  bezpośrednio  pod  nasypami,  gdzie  osiągnęły
miąższość 2,6 - 3,9 m.
Warstwa geotechniczna II  - obejmuje wilgotne i twardoplastyczne  (  o średnim IL = 0,12  )
próchniczne gliny pylaste zwięzłe, zawierające do 5,0 % części organicznych, stwierdzone w
części południowo - zachodniej terenu opracowania ( otwory nr 1 i 2 ), na głębokości 7,3 - 7,8
m, i do głębokości 8,0 m nieprzewiercone.

Lokalizacja otworów badawczych stanowi załącznik do niniejszego opracowania ( płyta CD).
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2.1.4 Ocena stanu środowiska gruntowo- wodnego

Środowisko gruntowe
Podczas prac geologicznych prowadzonych w styczniu 2014r na terenie projektowanej

stacji  paliw  w  Węgrzcach,  pobrano  próbki  gruntu  z  wykonanych  dwóch  otworów
badawczych, których lokalizacja jest załączona do niniejszego opracowania. 

 Uzyskane wyniki odniesiono do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9
września 2002r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr
165 poz. 1359).

Teren projektowanej stacji paliw w Węgrzcach według tego rozporządzenia zalicza się
do  obszaru  grupy  „C”  tj.  terenów  przemysłowych,  terenów  komunikacyjnych  i  użytków
kopalnych,  dla  których  określono  dopuszczalne  stężenia  produktów  ropopochodnych  w
gruncie.  Grunt do badań z każdego z otworów pobrano z dwóch stref głębokości. Wyniki
badań gruntu pobranych z wykonanych otworów badawczych przedstawiono w tabelach nr 1 i
nr 2.

Tabela nr 1. Wyniki badań próbek gruntu (dla głębokości 0 – 2,0 m p.p.t), próbki pobrano z
głębokości 0,4m ppt

L.p Otwór  1 
mg/kg s.m.

Otwór nr 3 
mg/kg s.m.

Dopuszczalna zaw. 
wg rozporz.Min.Śr. 
(dla obszaru C 0-2 m 

1.
1.

nikiel 34,0 22,0 300,0

2.
2.

miedź 18,0 13,0 600,0

3.
3.

ołów 35,0 31,0 600,0

4.
4-

kadm 3,9 2,7 15,0

5.
5

arsen 25,0 24,0 60,0

6. cynk 63,0 51,0 1000,0

7. chrom 52 36,0 150,0

8. molibden 5,8 4,0 30,0

9. rtęć 1,53 0,86 30,0

10.
6

węglowodory
alifatyczne

74,190 89,089 brak danych

11.
7

węglowodory
aromatyczne

4,037 2,946 200,0

12. suma benzyn 12,11 8,839 500,0
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8.
13.
9.

olej mineralny 66,117 83,196 3000,0

Tabela nr 2. Wyniki badań próbek gruntu (dla głębokości 2,0 – 15,0 m p.p.t), próbki pobrano
z głębokości 2,5-3,0m ppt

L.p Otwór  nr 1
mg/kg s.m.

Otwór  nr 3 
mg/kg s.m.

Dopuszczalna zaw.  
wg rozporz.Min.Śr. 
(dla obszaru C 2-15 m

1. nikiel 20,0 21,0 70
2. miedź 10,0 11,0 200
3. ołów 24,0 23,0 200
4- kadm 1,3 2,4 6,0
5. cynk 48,0 48,0 300,0
6 arsen 12,0 15,0 25,0
7 chrom 30,0 27,0 150,0
8 molibden 4,3 1,1 30,0
9. rtęć 0,25 0,17 4,0
10. węglowodory

alifatyczne
36,480 49,405 brak danych

11. węglowodory
aromatyczne

2,044 1,118 10,0

12. suma benzyn 6,132 3,353 50,0
13. olej mineralny 32,392 47,170 1000,0

Na  podstawie  wyników  analiz  zawartych  w  dokumentacji  geologicznej,  zawartości
substancji  ropopochodnych  i  metali  ciężkich  w  próbach  gleby  pobranych  z  terenu
projektowanej  stacji  paliw  w  Węgrzcach,  w  oznaczanych  wskaźnikach,  nie  przekracza
wartości dopuszczalnych określonych w  rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia
9 września 2002r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U.
nr 165 poz. 1359).

Środowisko wodne
Podczas prac geologicznych prowadzonych na terenie  projektowanej  stacji  paliw w

Węgrzcach  w styczniu 2014r, do głębokości 8,0m nie stwierdzono  wody gruntowej strefy
saturacji o zwierciadle ciągłym. Nie stwierdzono również grawitacyjnej wody wsiąkowej.  

2.1.5  Obszar  Natura  2000,  parki  narodowe  i  krajobrazowe,  rezerwaty  przyrody  i
pomniki przyrody

Planowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  przekształconym
antropogenicznie. W najbliższym otoczeniu terenu działek, na których planuje się lokalizację
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przedsięwzięcia  nie  ma  obszarów  leśnych,  nie  stwierdzono  występowania  na  tym  terenie
siedlisk ptaków i zwierzyny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  poza miejscami występowania gatunków dla
ochrony, których wyznaczono  obszary Natura 2000. 

         Tereny  inwestycji  nie  są  zlokalizowane  na  terenie,  parków  narodowych  i
krajobrazowych,  rezerwatów  przyrody  i  pomników  przyrody.  Na  terenie  miejscowości
Węgrzce  nie występują formy przyrody podlegające ochronie. 

W odległości powyżej  3 km od terenu projektowanego przedsięwzięcia  zlokalizowany jest
Park Krajobrazowy Dolinki Podkrakowskie i Dłubiński Park Krajobrazowy. 

2.1.6 Wody powierzchniowe 

Teren projektowanej  stacji  paliw leży w  jednolitej  części  wód Bibiczanka,  JCWP  PLRW
20006213744;

status JCWP – naturalny

ocena stanu – zły

ocena nieosiągnięcia celów RDW- niezagrożone

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  23  października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz.
WE L 327 z 22.12.2000,), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), zobowiązuje państwa
członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady
zrównoważonego  rozwoju,  posługując  się  odpowiednim,  powtarzalnym  cyklem
planistycznym. Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych  oraz obszarów chronionych
ustalonych na mocy art. 4 RDW określone zostały w „Planie  gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” – dokument zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów w dniu
22.02.2011r. 

W  pierwszym  cyklu  planowania  gospodarowania  wodami  w  Polsce,  cele
środowiskowe  dla  części  wód  zostały  oparte  głównie  na  wartościach  granicznych
poszczególnych  wskaźników  fizyko-chemicznych,  biologicznych  i  hydromorfologicznych
określających  stan  ekologiczny  wód  powierzchniowych  oraz  wskaźników  chemicznych
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te
wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Zastosowane  podejście,  polegające  na  przyjęciu  za  cele  środowiskowe  wartości
granicznych  odpowiadających  dobremu  stanowi  wód,  związane  było  z  niekompletnym
zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych
typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg
charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach
wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu
hydromorfologicznego oraz  fakt,  że  monitoring  w zakresie  badań stanu chemicznego jest
jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o
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dostępne wartości  graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu  w sprawie  sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych
brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale  ekologicznym,  celem  środowiskowym  będzie  utrzymanie  tego
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi,
a  silnie  zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód.  Dla naturalnych części  wód celem
będzie  osiągnięcie  co  najmniej  dobrego  stanu  ekologicznego,  dla  silnie  zmienionych  i
sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu
przypadkach,  w  celu  osiągnięcia  dobrego  stanu/potencjału  konieczne  będzie  dodatkowo
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla  obszarów  chronionych  funkcjonujących  na  obszarach  dorzeczy,  nie  zostały
obecnie  podwyższone  cele  środowiskowe,  z  uwagi  na  częstokroć  wyższe  wymagania  w
stosunku  do  wartości  granicznych  wskaźników  jakości  wody  przyjętych  jako  wartości
graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału
ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i
wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie
będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla
obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy
92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww.
obszarów, nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary
zostały wyznaczone. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na stan wód powierzchniowych. Oczyszczone
ścieki  opadowe  z  terenu  stacji  paliw  wprowadzane  będą  do  gminnej  sieci  kanalizacji
opadowej. Ich  jakość  odpowiadać  będzie  wymogom  określonym  w  określone  w
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r 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  nr  137  poz.  984  z  póź.
zmianami).Ścieki bytowe i ścieki wytworzone w trackie mycia pojazdów wprowadzane będą
do gminnej kanalizacji sanitarnej . 
                   
2.1.7  Wody podziemne 

W rejonie projektowanego przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary
ochronne zbiorników wód śródlądowych.  

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest  w obszarze Jednolitej  Części Wód
podziemnych oznaczonej kodem PLGW 2200150.

powierzchnia – 884,37

warstwowość – jednowarstwowy
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średnia grubość – 10-300m

ocena stanu ilościowego – dobry 

ocena stanu chemicznego - dobry

ocena zagrożenia nieosiągnięcia stanu ilościowego - niezagrożone

ocena zagrożenia nieosiągnięcia stanu chemicznego - niezagrożone

Dobry stan  wód oznacza  stan  osiągnięty  przez  jednolite  części  wód  podziemnych,
jeżeli zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny, jest określony jako „dobry”. 
 Cele środowiskowe  dla wód podziemnych  ustalone zostały  na mocy Art. 4 RDW. Zgodnie
z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony,
jako  co  najmniej  „dobry”.  RDW w art.  4  przewiduje  dla  wód  podziemnych  następujące
główne cele środowiskowe:

- zapobieganie  dopływowi  lub  ograniczenia  dopływu  zanieczyszczeń  do  wód
podziemnych,

- zapobieganie  pogarszaniu  się  stanu  wszystkich  części  wód  podziemnych  (z
zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
- rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności

człowieka.
Dla spełnienia  wymogu niepogarszania  stanu części  wód,  dla  części  wód będących w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie
tego stanu.

 W ramach przedsięwzięcia planuje się między innymi budowę budynku stacji paliw,
budynku  myjni  samochodowej,  urządzeń  technicznych  (dystrybutorów,  rurociągów
technologicznych,  zbiorników  podziemnych,  nawierzchni  terenu).  Wykonane  roboty  nie
wpłyną  na jakość wód podziemnych.  Ochrona ziemi i wód na terenie stacji paliw i w jej
otoczeniu  realizowana  będzie  przez  stworzenie  właściwych  warunków  technicznych  i
organizacyjnych dla prowadzonej działalności;
-  zaplecze budowy zorganizowane będzie na utwardzonym terenie, 
-  prace  budowlane  prowadzone  będą  przez  firmę  specjalistyczną  zatrudniającą
wykwalifikowanych pracowników,
- sprzęt wykorzystywany w trakcie budowy sprawny 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan wód  podziemnych.
Nie będzie również miało wpływu na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

2.2 Powietrze 

Jakość powietrza określono na podstawie pomiarów poziomów substancji prowadzonych w
sieci monitoringu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów
niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  281),  zostały  określone  poziomy
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dopuszczalne  substancji  na terenie  kraju,  uzdrowisk  i  obszarów  ochrony  uzdrowiskowej,
poziomy  docelowe  oraz  poziomy  celów  długoterminowych  dla  ozonu  zróżnicowane  ze
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2012r sporządzona została
w układzie stref. Powiat krakowski  należy do strefy małopolska  ( kod strefy PL1203). Ocena
jakości powietrza dokonana został pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych  ze względu
na  ochronę  zdrowia  ludzi.  Strefa  małopolska  w  2012r  pod  kątem  ochrony  zdrowia
zakwalifikowania  została  do  klasy  C  -  poziom  stężeń  przekracza  wartość
dopuszczalną/docelową lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines
tolerancji;  należy  określić  obszary  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych.  Przekroczenia
zanieczyszczeń dotyczyły wskaźników; SO2, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 i
benzo(a) piren.

Działki  na  których  planuje  się  lokalizację  stacji  paliw  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą znajdują się na terenie niezaliczającym się do obszarów parków narodowych i
obszarów ochrony uzdrowiskowej. Obszary chronione nie występują również w promieniu
kilkuset metrów od przedmiotowego terenu.

2.3  Klimat akustyczny

Występowanie na danym obszarze naturalnych lub sztucznych źródeł emisji hałasu oraz
jego przenikanie z terenów sąsiednich stanowią w sumie warunki akustyczne, określane jako
klimat akustyczny środowiska. Najczęściej jest on wyrażany za pomocą poziomu dźwięku (w
funkcji  czasu i  przestrzeni)  oraz posiada ustalone,  uregulowane administracyjnie standardy
akustyczne. Aktualny stan klimatu akustycznego na omawianym obszarze determinowany jest
emisją hałasu generowanego przez ruch pojazdów poruszających się po drodze krajowej nr 7
relacji  Warszawa  –  Kraków   graniczącej  z  terenem projektowanej  stacji  paliw  oraz  ruch
pojazdów po ul. Stary Trakt. 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z 2014r Dz. U poz.112) formułuje zasady
ochrony  środowiska  przed  hałasem  wywołanym  działalnością  człowieka.  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 są wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które
to  wskaźniki  mają  zastosowanie  do  ustalania  i  kontroli  warunków  korzystania  ze
środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

W tabeli  poniżej  określono  wartości  dopuszczalne  poziomów  hałasu  dla  obiektów
i działalności będących źródłem hałasu: dla pory dnia (8 godzin najmniej korzystnych kolejno
po sobie następujących) i pory nocy (1 godzina najmniej korzystna) dla terenu, na którym
planowana  jest  inwestycja  tj.  terenów  mieszkaniowo-usługowych.  Zgodnie  z  podaną
klasyfikacją wartość dopuszczalna równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia wynosi 55
dB, a dla pory nocy 45 dB. 
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Lp.  Rodzaj terenu  Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
 Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

 LAeqD  -przedział  czasu
odniesienia  równy 8 najmniej
korzystnym  godzinom  dnia
kolejno po sobie następującym

LAeqN -  przedział  czasu
odniesienia  równy 1  najmniej
korzystnej godzinie nocy

2 A. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej
jednorodzinnej
B. Tereny zabudowy 
związanej ze stałym
lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i
młodzieży
C. Tereny domów opieki 
społecznej
D. Tereny szpitali w 
miastach

50 40

 
Na  terenie  planowanej  inwestycji  dominującym  źródłem  hałasu  będzie  ruch  pojazdów
samochodowych.

Działka,  na  której  projektuje  się  lokalizację  stacji  paliw  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą  znajdują  się,  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Zielonki   terenie  oznaczonym  symbolem  39.U.28  z  przeznaczeniem  podstawowym  pod
funkcję  usług  obejmującą  istniejące  i  nowe  zespoły  lub  pojedyncze  obiekty  i  urządzenia
usług , wraz z zielenią towarzyszącą.

3.  OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO  PRZESIĘWZIĘCIA  ZABYTKÓW
CHRONIONYCH  NA  PODSTAWIE  PRZEPISÓW  O  OCHRONIE  ZABYTKÓW  I
OPIECE NAD ZABYTKAMI.                        

Zarówno  w  sąsiedztwie  jak  i  w  bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia  na środowisko nie występują zabytki  chronione na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
        W miejscowości Węgrzce jeden z fortów Twierdzy Kraków -  fort Łysa Góra  wpisany w
rejestr  zabytków pod nr A-29/M. Fort  ten powstał w latach 1872-1885 i zaliczany jest  do
największych  fortów artyleryjskich tej twierdzy. Miał 6 baterii i był fortem jednowałowym.
Obiekt ten należał do V sektora obronnego, fortyfikującego miasto od północy. Fort 47 Łysa
Góra  posiada  typowe  elementy  fortu  artyleryjskiego,  wyróżnia  go  jednak  wielkość  i
rozległość. Zabytek ten zlokalizowany jest w odległości ok. 700m od terenu przedsięwzięcia.

W  Węgrzcach  odległości  ok.  100m  od  drogi  krajowej  Kraków  –  Warszawa,  po
przeciwnej stronie działki na której planuje się lokalizacje przedsięwzięcia, znajduje się fort
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47 a Węgrzce. Obecnie w forcie tym ma siedzibę firma transportowa EQUUS S.A.  Fort ten
nie jest wpisany w rejestr zabytków chronionych.

W odległości ok. 350 m od terenu przedsięwzięcia znajduje się Bateria B-1 Fortu 47
Łysa  Góra  zbudowana  ok.  1904r,  w  odległości  ok.  300m  Ostróg   Fortu  47  Łysa  Góra
zbudowany w latach 1850-1908. Obiekty te nie są  wpisane w rejestr zabytków chronionych.

4.  OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 Projektowana inwestycja  zlokalizowana będzie  na terenie  działki  przylegającej  do  drogi
krajowej nr 7 (ul. Warszawska) i ul Stary Trakt. Aktualnie teren ten jest niezagospodarowany,
porośnięty trawą i zielenią wysoką i niską.

 Wybór wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia spowodowałby
postępującą  degradację  terenu  działki,  na  której  projektowana  jest  budowa  stacji  paliw.
Pozostawienie terenu działki w takim stanie jak obecnie szpeciłoby krajobraz. 

W przypadku wyboru wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie
wystąpiłyby  jednak  emisje  do  środowiska  związane  z  budową  nowych  obiektów,  ich
eksploatacją i likwidacją.  Skutki dla społeczeństwa – trudniejszy dostęp do zaopatrzenia w
paliwo do samochodów.  

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
  

5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

W ramach niniejszego raportu jako  wariant proponowany przez Inwestora rozpatrywany jest wariant –
opisany  w  rozdziale  1.  Wariant  ten  będzie  przedmiotem  dalszych,  szczegółowych  analiz.  Poniżej
przedstawiono skrótowy jego opis. 

Inwestor, AGJK Invest sp z o.o. z/s w Krakowie przy ul. Lea 202  planuje budowę
stacji  paliw  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  miejscowości  Węgrzce  gm.  Zielonki.
Przedsięwzięcie  zlokalizowane  będzie  na  działce  nr  ew.  481/21.  Na  działce  nr  481/22
planowana jest budowa wjazdu i wyjazdu na teren stacji paliw.  Działki te sąsiadują z drogą
krajową  nr 7 ( ul. Warszawska) i ul. Stary Trakt.

 W  ramach  przedsięwzięcia  planowane  jest  wybudowanie;  budynku  stacji  paliw,
budynki  myjni  samochodowej,  zbiorników podziemnych magazynowych paliw (płynnych i
gazowych), dystrybutorów paliw, stanowiska odkurzacz –kompresor, altanki śmieciowej, dróg
wewnętrznych,  miejsc  parkingowych,  zjazdów na  teren  stacji  z  drogi  krajowej   nr  7  (ul.
Warszawska) i ul. Stary Trakt. Planuje się wycięcie drzew kolidujących z budową stacji paliw,
po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Stacja paliw wyposażona będzie w sieć kanalizacji;
opadowej  z  urządzeniami  podczyszczającymi  ścieki,  ściekowej,  wodociągowej,  sieć
teletechniczną i  energetyczną.  Woda dla potrzeb bytowych pracowników zatrudnionych na
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terenie stacji paliw i myjni samochodowej pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej.
Ścieki bytowe i podczyszczone ścieki wytworzone w procesie mycia pojazdów wprowadzane
będą do gminnej  kanalizacji  sanitarnej.  Wody opadowe, po podczyszczeniu,  wprowadzane
będą do gminnej kanalizacji opadowej. 

Na  terenie  stacji  odbywać  się  będzie  dystrybucja  paliw  płynnych:  etylin,  olejów
napędowych i paliw gazowych LPG. Projektowana stacja paliw będzie całą dobę, przez cały
rok.

Autorzy koncepcji budowy stacji paliw rozważali możliwość budowy  budynku stacji
paliw o pow. 180m2. Zwiększenie powierzchni budynku  stacji paliw nie miało by wpływu na
emisje zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska z terenu projektowanej stacji paliw.
Większy  budynek  mógłby  ograniczyć  dostęp  do  projektowanych  miejsc  parkingowych
pojazdów dlatego od tej koncepcji odstąpiono. 

Rozważano  również  możliwość  budowy  myjni  dwustanowiskowej,  ale  biorą  pod
uwagę potrzeby okolicznych mieszkańców wariant ten odrzucono.

5.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska  jest  wariant  proponowany  przez
Inwestora. 

Na terenie stacji paliw, do dystrybucji paliw płynnych zainstalowane będą 2 zbiorniki
magazynowe podziemne, dwupłaszczowe, dwukomorowe, wyposażone w układ kontrolno –
pomiarowy i  alarmowy.  Spust  paliwa  z  autocystern  do  zbiorników  będzie  prowadzony  z
zastosowaniem  wahadła  gazowego  (autocysterna  –  zbiornik  magazynowy).  Dystrybutory
wyposażone  będą  w  system  VRS.  Projektuje  się  również  zainstalowanie  zbiornika
podziemnego LPG wraz z instalacją technologiczną. 

Teren,  na  którym  przewidziano dystrybucję  paliw  oraz  teren  spustu  paliw  do
zbiorników  magazynowych  będzie  posiadał  szczelną  nawierzchnię  wykonaną  z  betonu
olejoodporne  i  wodoodpornego  z  dodatkiem palstifikatora.  Teren  stacji  paliw  wyposażony
zostanie  w  kanalizację  opadową  z  separatorem  koalescencyjnym.  Ścieki  bytowe  i  ścieki
wytworzone w procesie mycia pojazdów po podczyszczeniu wprowadzane będą do  gminnej
kanalizacji  sanitarnej.    Gospodarowanie  odpadami  wytworzonymi  na  terenie  stacji  paliw
prowadzone będzie przez firmy specjalistyczne, w sposób zgodny z ustawą o odpadach. 

Wybór  technologii  dystrybucji  paliw  jest  wariantem  optymalnym  ze  względów
zarówno  środowiskowych,  jak  i  ekonomicznych.  Zastosowane  rozwiązania  technologiczne
zapewnią  ochronę  przed  zanieczyszczeniem środowiska  gruntowo –  wodnego  i  powietrza
atmosferycznego. Pozwala również stworzyć nowe miejsca pracy (planowane zatrudnienie 6
osób), co jest bardzo istotnym argumentem na terenie o wysokim bezrobociu. 

Wybrany wariant spełnia wszystkie wymogi w zakresie ochrony środowiska, sanitarno
–  higieniczne,  p-  poż.  oraz  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia
21.11.2005r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać  bazy  i  stacje
paliw  płynnych  ........(Dz.  U  nr  243  poz.2063).   Stacja  paliw  wyposażona  będzie  w
szczególności w;
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-  instalacje  kanalizacyjne  i  urządzenia  zabezpieczające  przed przenikaniem produktów
naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
- urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych,
-  urządzenia  do  sygnalizacji  wycieku  produktów  naftowych  do  gruntu,  wód
powierzchniowych i gruntowych,
- urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I kasy do powietrza
atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw,
- urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I kasy do powietrza
atmosferycznego  podczas  wydawania  tych  produktów  do  zbiorników  w  procesach
zasilania zbiorników pojazdów drogowych
- instalacje wodociągowe, sanitarne i deszczowe oraz urządzenie oczyszczające ścieki do
poziomu określonego prawem ,

Wymogi  dotyczące  stacji  paliw  określają  jednoznacznie  warunki  techniczne,  jakim
powinny odpowiadać stacje paliw płynnych. 

Stacja  paliw spełni  również  wymogi  w zakresie  ochrony środowiska,  sanitarno –
higieniczne, p- poż.

6.  OKREŚLENIE  PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH  WARIANTÓW,  W  TYM  RÓWNIEŻ  W  WYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

6.1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów

Zastosowane  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  ograniczą  do  minimum
negatywne oddziaływanie na środowisko projektowanej stacji paliw i możliwość wystąpienia
sytuacji awaryjnych. 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy
Budowa projektowanych obiektów spowoduje uciążliwości dla ludzi i środowiska. Dotyczyć
to będzie głównie wzrostu ruchu ciężkich pojazdów samochodowych związanych z procesem
budowlanym oraz spowodowanego pracą maszyn budowlanych, wzrostu zapylenia powietrza,
a  także  wystąpienie  emisji  zanieczyszczeń  gazowych  z  silników  spalinowych.  Będą  to
uciążliwości występujące jedynie w porze dziennej. Intensywność oddziaływania może być
zminimalizowana dzięki właściwej organizacji robót.

Prowadzenie  prac  budowlanych  związanych  z  budową  stacji  paliw   może  jednak
powodować pewne uciążliwości w miejscu lokalizacji, a zatem oddziaływać na następujące
komponenty:
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- powietrze – wynikające z wykorzystania sprzętu budowlanego ciężkiego, zaniedbań
eksploatacyjnych, 

- powierzchnię ziemi i glebę – w wynikające z naruszenia struktury powierzchni ziemi i
gleby,

- klimat akustyczny – wynikające z  korzystania ze sprzętu budowlanego ciężkiego, 
- świat zwierzęcy i roślinny – niedogodności dla ludzi związane z prowadzeniem robót

budowlanych, 
- wody  powierzchniowe  i  podziemne  –  w  okresie  budowy  w  wyniku  uszkodzenia

sprzętu  budowlanego  ciężkiego  może  dojść  do  ewentualnego  zanieczyszczenia
środowiska substancjami ropopochodnymi,

Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji

Projektowane przedsięwzięcie spełni wymogi ochrony środowiska i wymogi  określone w §
97  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.11.2005r  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych ........(Dz. U nr 243
poz. 2063 z póź. zmianami).
            W związku z lokalizacją przedsięwzięcia, prowadzonym prawidłowo procesem
technologicznym,  projektowanym  monitoringiem  środowiska  i  projektowanymi
zabezpieczeniami środowiska przed zanieczyszczeniami – oddziaływanie projektowanej stacji
paliw na środowisko będzie niewielkie: 

- poziom emisji  hałasu,  w stosunku  do  stanu  aktualnego  w zasadzie  pozostanie  bez
zmian, zwiększy się nieznacznie jedynie w obrębie utworzonych miejsc parkingowych
i stanowiska odkurzacza, natomiast w obrębie trasy przejazdu samochodów pozostanie
na niezmienionym poziomie, 

- wyniki  przeprowadzonych  obliczeń  emisji  zanieczyszczeń  świadczą  o  dotrzymaniu
dopuszczalnych wartości,

- ścieki opadowe  z terenu stacji paliw wprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji
opadowej, 

- stężenia zanieczyszczeń zawarte w odprowadzanych ściekach bytowych z obiektów
stacji  paliw  do  gminnej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  będą  typowe  dla  tego  rodzaju
ścieków,

- ścieki  wytworzone  w procesie  mycia  pojazdów podczyszczane  będą  w separatorze
koalescencyjnym zintegrowanym z komorą szlamową i wprowadzane będą do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Projektowana  stacja  paliw,  w  przypadku  proponowanych  rozwiązań  technicznych  i
technologicznych,   nie  będzie  miała  wpływu na  zieleń  związaną  z  obiektami  fortyfikacji
Twierdzy Kraków zwłaszcza,  że  Fort  47 Łysa Góra zlokalizowany jest  w odległości  ok.
700m od terenu projektowanej inwestycji. Jak przedstawiono powyżej uciążliwość inwestycji
ograniczona jest do granic terenu działki inwestora.
Zastosowane  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  ograniczą  do  minimum negatywne
oddziaływanie stacji na środowisko i możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych. 
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6.2 Możliwość wystąpienia poważnej awarii

Zgodnie z definicją zawartą w prawie ochrony środowiska - poważna awaria to zdarzenie w
szczególności  emisja,  pożar  lub  eksplozja,  powstałe  w  trakcie  procesu  przemysłowego,
magazynowania  lub  transportu,  w  których  występuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych
substancji,  powstające do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia opóźnieniem. 

Wykaz  substancji  niebezpiecznych,  o  których  mowa  powyżej  określony  został  w
rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  09.04.2002r  w  sprawie  rodzajów  i  ilości
substancji niebezpiecznych których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz. U nr 58 poz. 535 ze zmianą w 2006r). Żadna z substancji niebezpiecznych
wymienionych w/w rozporządzeniu nie będzie znajdowała się na terenie projektowanej stacji
paliw. 

Możliwość wystąpienia awarii na terenie przedsięwzięcia należy rozpatrywać odrębnie
dla fazy realizacji, fazy eksploatacji i fazy likwidacji przedsięwzięcia.

Faza budowy
W  trakcie  realizacji  inwestycji,  najistotniejszym  zagrożeniem  dla  najbliższego

otoczenia i  ludzi przebywających na terenie objętym inwestycją, może być zanieczyszczenie
gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, w związku z awarią używanych
pojazdów  i  maszyn  na  paliwa  silnikowe,  a  także  wyciekami  magazynowanych  olejów
i smarów, wykorzystywanych do bieżącej  konserwacji  ww. urządzeń.  W celu  zapobiegania
takim awariom i zminimalizowania ich skutków należy:

− zorganizować  zaplecze  budowy  na  terenie  utwardzonym  i  zabezpieczonym  przed
skażeniem gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne,

− organizować parki maszyn budowlanych, a także magazyny paliw i olejów w sposób
spełniający wymagania przepisów ochrony środowiska,

− wykorzystywać materiały atestowane do montażu sieci, 

− prace związane z budową instalacji muszą być wykonywane przez uprawione osoby,
legitymujące się świadectwem potwierdzającym ich kwalifikacje.

Faza eksploatacji
Możliwość wystąpienia awarii w fazie eksploatacji związana jest przede wszystkim z

dystrybucją  paliw.  Zagrożenia  środowiska  w  przypadku  wystąpienia  awarii  maszyn  lub
urządzeń technicznych  może wystąpić na skutek: 

 zmęczenia fizycznego materiału (pęknięcie  autocysterny, zbiornika), 
 gwałtownych awarii urządzeń (np. pęknięcie węży ), 
 niewłaściwej eksploatacji urządzeń, 
 wyładowań atmosferycznych,
 nieprzewidzianych katastrof (zagrożenie pożarem)
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Podczas  powstałych  awarii  mogą  nastąpić  zagrożenia  środowiska  a  to:  zagrożenie
skażenia  wód powierzchniowych,  zagrożenie  skażenia  powietrza  atmosferycznego.  Środki
zabezpieczające  przed  wystąpieniem  zdarzeń  powodujących  nadzwyczajne  zagrożenie
środowiska to: 

środki  techniczne  -  przeciwwybuchowe  instalacje  elektryczne,  prawidłowa
eksploatacja urządzeń technicznych , środki do usuwania ropopochodnych
 środki subiektywne - zakaz palenia w miejscach narażonych na powstanie wybuchu
lub pożaru ),  kontrola bilansu paliwowego, przeszkolenie pracowników, nadzór nad
przestrzeganiem  przez  pracowników  instrukcji  obsługi  urządzeń,  podnoszenie
świadomości ekologicznej pracowników 

Rozlew  substancji  ropopochodnych  na  drodze  dojazdowej  lub  terenie  stacji  może
spowodować ich spływ siecią kanalizacji opadowej do urządzeń oczyszczających powodując
ich nieprawidłową eksploatację. 

Przewidziane  w  projekcie  przebudowy  stacji  paliw  rozwiązania  techniczne  i
technologiczne ograniczą do minimum możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych. 

Fazy likwidacji
Występują zagrożenia jak w fazie budowy

6.3 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko ma charakter lokalny i zmyka
się w granicach terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny.

Zgodnie  z  Konwencją  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  w  kontekście
transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 –112 ustawy Prawo ochrony
środowiska  nie  zachodzą  przesłanki  do  przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 

Budowa  stacji  paliw  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  m.  Węgrzce  jest
przedsięwzięciem  o znaczeniu  lokalnym,  bez  zdolności  do  wytwarzania  oddziaływań
o zasięgu trans granicznym (bez względu na przyjęty wariant).

7.  UZASADNIENIE  WYBRANEGO  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  WARIANTU  ZE
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Inwestor  dokonał  wyboru  wariantu  przedstawionego  w  niniejszym  opracowaniu  jako
najkorzystniejszego dla środowiska. W ramach przedsięwzięcia planuje się; 
 budowę  pawilonu  obsługowego  stacji  paliw  z  pomieszczeniem sklepowym,  zapleczem

socjalnym,
 budowę budynku myjni samochodowej, 
 budowę zadaszenia nad stanowiskami dystrybutorów,
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 zainstalowanie zbiorników magazynowych podziemnych paliw płynnych i dystrybutorów
paliw wraz z instalacją technologiczną, 

 zainstalowanie zbiornika podziemnego LPG wraz z dystrybutorem paliwa gazowego wraz
z instalacją technologiczną,

 budowę stanowiska „woda-odkurzacz-powietrze”,
 budowę pylonu cenowego,
 budowę kanalizacji ściekowej,
 budowę  kanalizacji opadowej wraz zainstalowaniem separatora ropopochodnych, 
 budowę przyłącza wodociągowego,
 wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu stacji paliw, 
 wykonanie wewnętrznego układu drogowego i miejsc postojowych pojazdów 
 wykonanie drogowej tacy szczelnej w rejonie dystrybucji i zrzutu paliw,
 budowę altanki śmietnikowej,
 nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej,
 wykonania  wyjazdów  i  wjazdów  do  stacji  paliw  od  strony  drogi  krajowej  nr  7  (  ul.

Warszawska) i ul. Stary Trakt. 
Planuje się wycięcie drzew kolidujących z budową stacji paliw, po uzyskaniu stosownego
zezwolenia.

Stacja  paliw  wyposażona  będzie  w  sieć  kanalizacji;  opadowej  z  urządzeniami
podczyszczającymi  ścieki,  ściekowej,  wodociągowej,  sieć  teletechniczną  i  energetyczną.
Woda dla potrzeb bytowych pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe i
ścieki wytworzone w procesie mycia pojazdów, po podczyszczeniu  wprowadzane będą do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe, po podczyszczeniu wprowadzane będą
do gminnej  sieci kanalizacji  opadowej.  Pawilon stacji  paliw ogrzewany będzie  z kotłowni
gazowej.

Na  terenie  stacji  odbywać  się  będzie  dystrybucja  paliw  płynnych:  etylin,  olejów
napędowych i LPG. 

Wybrany wariant  jest  optymalny pod względem ekonomicznym,  biorąc  pod uwagę
lokalizację stacji paliw. 

Wybrany  wariant  spełnia  wszystkie  wymogi  w  zakresie  ochrony  środowiska,
sanitarno – higieniczne, p- poż. oraz określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia  21.11.2005r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny  odpowiadać  bazy  i
stacje paliw płynnych ........(Dz. U nr 243  poz.2063 ze zmianami). Stacja paliw spełni
również wymogi w zakresie ochrony środowiska, sanitarno – higieniczne, p- poż.

7.1. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i
powietrze 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi i zwierzęta

Działki, na których planuje się budowę stacji paliw zlokalizowane są w rejonie drogi krajowej
nr 7 (ul. Warszawska) i ul. Stary Trakt. Teren ten jest przekształcony antropogenicznie.
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Podczas  wykonywania  prac  budowlanych  mogą  występować  przekroczenia  norm,
głównie hałasu.  Dlatego też  wykorzystując  sprzęt  o  dużej  głośności  (  np.  młoty udarowe)
należy stosować środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Przy budowie elementów
stacji paliw mogą wystąpić emisje węglowodorów, są to wielkości niewielkie niemniej trudne
do oszacowania z uwagi na krótkotrwałe oddziaływanie. Emisja ta nie będzie oddziaływać na
zdrowie ludzi

W związku z zastosowaniem hermetyzacji spustu paliw i odsysaczy powietrza przy
dystrybutorach  oddziaływanie  na  ludzi  przebywających  na  terenie  stacji  paliw  (obsługa  i
klienci)  będzie  minimalne.  Stężenia  zanieczyszczeń,  na  stanowisku  pracy,  nie  przekroczą
dopuszczalnych norm i nie będą negatywnie oddziaływać na ludzi.

Emisja  hałasu  do  środowiska  może  niekorzystnie  wpływać  również  na  zdrowie
ludności,  tj.  osób  narażonych  bezpośrednio  na  oddziaływanie  akustyczne,  nie  będących
mieszkańcami  terenów  chronionych  czy  też  pracownikami  obiektów  znajdujących  się
bezpośrednio w sąsiedztwie źródeł  hałasu.  Zgodnie z  badaniami przeprowadzonymi przez
Fegeral Interagency Committee on Urban Noise w 1992 roku emitowany hałas odbierany jest
przez  ludność  jako  uciążliwy,  niezależnie  od  miejsca  ich  przebywania.  W tabeli  poniżej
zaprezentowano podsumowanie wyników przeprowadzonych badań.

Stopień uciążliwości hałasu sygnalizowany przez ludność

Lp. Notowany poziom hałasu
Szacowany  poziom

uciążliwości
Stopień
uciążliwości

1 75dB(A) i więcej 37% Bardzo poważny

2 70dB(A) 25% Poważny

3 65dB(A) 15% Znaczący

4 60dB(A) 9% Średni

5 55dB(A) i mniej 4% Mały

W przypadku projektowanego przedsięwzięcia poziom emitowanego hałasu w bezpośrednim
jego sąsiedztwie będzie się kształtował w porze dnia pomiędzy 40dB(A) a 45 dB(A) a nocy
pomiędzy 35 dB(A) a 40 dB(A). Pozwala to ocenić uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia
jako bardzo małą, a w praktyce pomijalną.  

Oddziaływanie  stacji  paliw trakcie  eksploatacji  zamknie się w granicach terenu,  do
którego  Inwestor  posiada  tytuł  prawny.  Przeprowadzone  analizy  wpływu  omawianego
przedsięwzięcia  na  poszczególne  komponenty  środowiska  wykazały,  że  nie  będzie  ono
negatywnie wpływać na zdrowie ludzi oraz nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu świata
zwierzęcego ponieważ teren stacji paliw przylega do drogi krajowej nr 7( ul. Warszawska)  i
ul. Stary Trakt, które również generuje aktualny stan środowiska.

Nie wpłynie  również na obszary Natura 2000 zlokalizowane w odległości  powyżej
3km od planowanego przedsięwzięcia. Zastosowane rozwiązania technologiczne wyeliminują
możliwość wpływu inwestycji na obszary chronione.
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Oddziaływanie na rośliny grzyby i siedliska przyrodnicze

Obecnie,  teren  na  którym  planuje  się  realizację  przedsięwzięcia  jest  wolny  od
zabudowy.  Na terenie  działki  na której  planuje się  lokalizację   stacji  paliw rosną krzewy
(głównie samosiejki), 3 klony pospolite (Acer platanoides), 4 wierzby iwa (Salix caprea), 2
wierzby płaczące ( Salix alba Tristis), 3 bez czarny ( Sambucus nigra), 4 lipy drobnolistne
(Tilia  cordana).  Powierzchnia działki  porośnięta  jest  trawą.  W trakcie  oględzin terenu nie
stwierdzono  lokalizacji  dziupli  i  gniazd  w  obrębie  zieleni  wysokiej  (teren  działki
zlokalizowany jest w rejonie ulic Warszawska/Stary Trakt). Planuje się wycięcie krzewów i
drzew kolidujących z budową stacji paliw. Przewiduje się wycinkę  2 klonów pospolitych
(Acer platanoides), 4 wierzb iwa (Salix caprea), 2 wierzb płaczących ( Salix alba Tristis), 3
bzów  czarnych  (  Sambucus  nigra),  2  lip  drobnolistnych  (Tilia  cordana),  po  uzyskaniu
stosownego  zezwolenia,  oraz  zachowanie  pozostałych  drzew  rosnących  na  terenie
projektowanej stacji paliw. Prace budowlane w pobliżu drzew prowadzone będą sposobem
ręcznym, na czas budowy zabezpieczone zostaną systemy korzeniowe, korony i pnie drzew.
Wycinka  drzew planowana  jest  w okresie  listopad –  grudzień  tego roku,  poza   sezonem
lęgowym. Po zakończeniu prac budowlanych planuje się nasadzenie drzew, zieleni ozdobnej i
obsianie terenu trawą.

Zastosowanie hermetyzacji dystrybucji paliw zminimalizuje oddziaływanie stacji paliw
na zieleń rosnącą na terenie stacji paliw. 

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie ze sztuką i kunsztem budowlanym oraz
stosownie  do  obowiązujących  przepisów  prawa  budowlanego,  ochrony  środowiska  oraz
obowiązujących norm. W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, w szczególności
pracą  sprzętu  ciężkiego,  będzie  generowany  hałas,  który  może  być  przyczyną  stresu  u
zwierząt.  Wysoki  poziom hałasu  mógłby powodować  wycofywanie  się  zwierząt  w tereny
bardziej  spokojne.  Zwiększony poziom dźwięku  będzie  miał  charakter  krótkotrwały  i  nie
będzie przekraczał wartości, jakie emitują maszyny rolnicze.

Rozwiązania  projektowe  zminimalizują  ingerencję  w  środowisko  Właściwa
eksploatacja  stacji  paliw,  zapewnienie  wykwalifikowanej  kadry,  zapewnią  bezpieczeństwo
środowiska  przyrodniczego.  Ze  względu  na  rodzaj  działalności  nie  przewiduje  się
negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na stan siedlisk przyrodniczych
tego obszaru, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Projektowana stacja
paliw, w przypadku proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych,  nie będzie
miała wpływu na zieleń związaną z obiektami fortyfikacji Twierdzy Kraków zwłaszcza, że
Fort  47  Łysa  Góra  zlokalizowany  jest  w  odległości  ok.  700m  od  terenu  projektowanej
inwestycji.

Funkcjonowanie stacji paliw nie wpłynie na obszary Natura 2000 zlokalizowane w
odległości powyżej 3km od planowanego przedsięwzięcia.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na  wodę 
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W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych
substancjami  ropopochodnymi  z  pojazdów  mechanicznych  (np.  koparki),  magazynowania
smarów  i  olejów  wykorzystywanych  w  trakcie  eksploatacji  sprzętu.  Żeby  ograniczyć
niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy powinno być zorganizowane na utwardzonym
terenie,  zabezpieczonym  warstwą  słabo  przepuszczalną.  Oleje  i  smary  powinny  być
przechowywane w szczelnych pojemnikach. 

Planowane  przedsięwzięcie  przewiduje  wykonanie  zabezpieczeń  mających  na  celu
ochronę środowiska, w tym ochronę wód podziemnych, przed zanieczyszczeniem. W ramach
przedsięwzięcia przewidywane jest:
 zainstalowanie dwóch zbiorników podziemnych, podjezdniowych, dwupłaszczowych, z

zamontowaniem  pomiędzy  płaszczami  zbiorników  sondy  pomiarowej  Petro  Vend
systemu Site Sentinel, służącej do ciągłej kontroli szczelności zbiorników,

 wyposażenie obiektu w system kontrolno – pomiarowy Site Sentinel firmy Petro Vend
do  pomiaru  objętości  paliwa  i  poziomu  wody  w  zbiornikach  produktowych  oraz
monitorowania wycieków i par poza  zbiornikami,

 wyposażenie  instalacji  technologicznej  w  układ  pozwalający  na  realizację
operacji przyjmowania i wydawania paliwa w systemie pełnej hermetyzacji,

 wykonanie  w  rejonie  dystrybutora  oraz  na  stanowisku  zrzutu  paliwa  –  nawierzchni
szczelnej, na wjeździe i wyjeździe oraz na parkingu  -  kostki brukowej betonowej

Zastosowana  technologia  i  projektowane  systemy  zabezpieczeń,  wyeliminują  możliwość
zanieczyszczenia wód podziemnych w trakcie eksploatacji stacji paliw. 

Ochrona ziemi i wód na terenie stacji paliw i w jej otoczeniu realizowana będzie przez
stworzenie  właściwych  warunków  technicznych  i  organizacyjnych  dla  prowadzonej
działalności.

Funkcjonowanie stacji paliw nie wpłynie na obszary Natura 2000 zlokalizowane w
odległości powyżej  3km od planowanego przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze

Na etapie budowy projektowanej inwestycji zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą
stanowić zanieczyszczenia pochodzące z:

 eksploatacji sprzętu,
 prowadzenia robót budowlanych, 
 przewozu materiałów wykorzystywanych w trakcie budowy.

Dobry stan techniczny oraz właściwa eksploatacja i konserwacja sprzętu przez wysoko
wykwalifikowanych  pracowników,  posiadających  odpowiednie  uprawnienia,  zapewnią
zminimalizowanie ilości  wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń w trakcie  realizacji
inwestycji. 

W  okresie  realizacji  obiektów  kubaturowych  należy  spodziewać  się  wystąpienia
niezorganizowanej emisji pyłów, której wielkość będzie zależna od nasilenia prowadzonych
prac oraz warunków meteorologicznych. Emisja ta nie będzie występować w okresie opadów
atmosferycznych, a także przez pewien czas po ich ustąpieniu.
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Niezależnie  od  przebiegu  prac  budowlanych  wystąpi  emisja  niezorganizowana
związana  ze  spalaniem  paliw  w  silnikach  maszyn  budowlanych  i  samochodów
transportujących  materiały.  Oddziaływanie  tej  emisji  będzie  miało  charakter  lokalny,  o
niewielkim zasięgu i krótkim czasie trwania. Nie przewiduje się ujemnego oddziaływania tej
emisji poza terenem własnym Inwestora. 

Ze  względu  na  lokalizację  obiektu  w  rejonie  drogi  wojewódzkiej,  zastosowanie
dwustopniowego system hermetyzacji - eksploatacja stacji paliw nie będzie wpływała na stan
powietrza.

Funkcjonowanie stacji paliw nie wpłynie na obszary Natura 2000 zlokalizowane w
odległości powyżej  3 km od planowanego. 

7.2.Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,
klimat i krajobraz

Przedsięwzięcie,  na  etapie  prowadzenia  prac  budowlanych,  będzie  wymagało  wykonania
robót,  które mogą wpłynąć na przekształcenie fizyczne gruntu.  W celu zminimalizowania
oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowe na etapie realizacji inwestycji przewiduje
się:

 zlokalizowanie  zaplecza  budowy na terenach najmniej  cennych pod względem
przyrodniczym i eksponowanym widokowo, 

 ograniczenie penetracji trenu wokół trasy prowadzonych robót,
 ograniczenie i zabezpieczenie powierzchni składowanych materiałów na obszarze

prac budowlano - montażowych ,
 maksymalne zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego

wycieku paliwa i smarów
Ponadto wszystkie wytworzone w wyniku prac budowlanych odpady,  będą składowane w
oddzielnych metalowych kontenerach, będących własnością firmy prowadzącej budowę lub
bezpośrednio na samochody przewożące odpady. 

Właściwe  zabezpieczenie  gruntu  przed  zanieczyszczeniem  wyciekami  płynów
eksploatacyjnych ze sprzętu budowlanego oraz odpadami powstającymi w trakcie budowy,
pozwoli zminimalizować negatywny wpływ omawianej inwestycji na powierzchnię ziemi.

Trwające  roboty  budowlane  spowodują  przejściowe  zmiany  w  krajobrazie,  które
związane będą z:

 ustawieniem na terenie budowy tymczasowych magazynów i obiekty socjalnych
dla pracowników,

 pracą maszyn i sprzętu budowlanego,
 okresowym magazynowaniem materiałów budowlanych i odpadów z budowy.

Projektowane zabezpieczenia powierzchni ziemi w rejonie potencjalnie narażonym na
zanieczyszczenia  będą  wykonane  postaci  szczelnego  betonu,  co  wyeliminuje  możliwość
zanieczyszczenia gruntu w trakcie eksploatacji stacji paliw. Po zakończeniu budowy stacji
paliw walory krajobrazowe poprawią się, powstaną nowe obiekty stanowiące uzupełnienie
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krajobrazu, harmonizujące z jej wyglądem i otoczeniem. Rozpatrywane przedsięwzięcie nie
spowoduje  żadnego  negatywnego  wpływu  na  krajobraz,  a  wręcz  przeciwnie,  pozytywny
wpływ na krajobraz będzie widoczny po zakończeniu prac budowlanych. 

Omawiana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat przedmiotowego
obszaru.

W rejonie projektowanej stacji paliw nie występują formy morfologiczne świadczące o
istnieniu ruchów górotwórczych.

Funkcjonowanie stacji paliw nie wpłynie na obszary Natura 2000 zlokalizowane w
odległości powyżej 3km od planowanego przedsięwzięcia. 
7.3. Oddziaływanie na dobra materialne

Realizacja  przedsięwzięcia  przyniesie  wymierne  korzyści  dla  mieszkańców  omawianego
terenu i kierowców tankujących paliwo, bowiem zapewni dostęp do dystrybucji paliw. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na istniejące obiekty
oraz  na  dobra  materialne  terenu  objętego  inwestycją.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  lub
bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują parki narodowe, ogrody,
tereny rekreacyjne i pomniki przyrody oraz zabytki kultury materialnej. 

 
7.4 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Zarówno  w  sąsiedztwie  jak  i  w  bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko, nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.  Fort 47 Łysa Góra wpisany w rejestr zabytków zlokalizowany jest w
odległości  ok.  700m  od  terenu  projektowanej  inwestycji-  jak  wykazano  wyżej
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na ten zabytek. 
   
7.5 Wzajemne oddziaływanie między elementami określonymi wyżej

Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach terenu, do którego Inwestor
posiada tytuł prawny. 

Analizy  wpływu  omawianego  przedsięwzięcia  na  poszczególne  komponenty
środowiska wykazały, że nie będzie ono tak na etapie realizacji jak i eksploatacji negatywnie
wpływać na wody, zdrowie ludzi, powietrze oraz nie wpłynie na warunki bytowania zwierząt,
jak również nie  wpłynie  na roślinność i  zabytki.  Projektowane przedsięwzięcie  nie  będzie
oddziaływało negatywnie na obszary Natura 2000.

Na  etapie  robót  budowlanych  jest  jedynie  możliwe  pogorszenie  jakości  krajobrazu
(wykopy)  i niewielki,  chwilowy  wpływ  na  powierzchnię  ziemi,  roślinność  i  wody.
Po zakończeniu  budowy teren  zostanie  oczyszczony i  przywrócony do stanu pierwotnego.
W trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  mogą  wystąpić  przejściowe  uciążliwości  związane
z ruchem  samochodowym  oraz  przemieszczaniem  się  ciężkiego  sprzętu  budowlanego.
Ewentualne uciążliwości związane z pracami budowlanymi są nieuniknione.
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Elementami powiązanymi są oddziaływania w zakresie wody i gruntów. W przypadku
wystąpienia oddziaływania na wody powierzchniowe lub podziemne, może się ono ujawnić
również w glebie. Z drugiej strony wszelkie oddziaływanie na grunty, będzie oddziaływało na
wody.  Ze  względu  na  wzajemne  powiązania  środowiska  gruntowego  i  wodnego  –
zanieczyszczenie jednego z nich doprowadzi do zanieczyszczenia również drugiego.

Obszary Natura 2000 zlokalizowane są w znacznej  odległości  (powyżej  3  km)  od
terenu, na którym projektuje się budowę stacji paliw. 

8.  OPIS  METOD  PROGNOZOWANIA  ZASTOSOWANYCH  PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ  ORAZ  OPIS  PRZEWIDYWANYCH  ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ŚRODOWISKO,
OBEJMUJĄCY  BEZPOŚREDNIE,  POŚREDNIE,  WTÓRNE,  SKUMULOWANE,
KRÓTKO,  ŚREDNIO  I  DŁUGOTERMINOWE,  STAŁE  I  CHWILOWE
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Opracowanie  sporządzono  w  oparciu  kartę  informacyjną  planowanego
przedsięwzięcia,  koncepcję  budowy  stacji  paliw,  wymogi  określone  w  planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki, dotychczasowe zagospodarowaniu terenu
i wymogi wynikające z przepisów prawnych.

W  raporcie  zastosowano  metodę  porównawczą,  w  odniesieniu  do  podobnych
rozwiązań,  urządzeń  i  wartości  normowych,  ale  również  metodę  prostego  prognozowania
wynikowego,  polegającego  na  ocenie  planowanego  rozwiązania  i  analizie  ewentualnego
wpływu analizowanego przedsięwzięcia na otaczające środowisko, przy uwzględnieniu jego
położenia w terenie. Ocenę stopnia uciążliwości hałasu powodowanego przez stację paliw dokonano
przy wykorzystaniu modelu komputerowego - model cyfrowy, oparty na programie „SON2” służy do
prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych
lub empirycznych (został on oparty na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2

oraz  Instrukcje  ITB Nr  308 i 338).  Przy ocenie  brano pod uwagę wyniki  badań i  pomiarów
wykonane  dla  obiektów  o zbliżonym  charakterze  i  rozmiarze  korzystania  ze  środowiska.
Opracowanie sporządzono mając  na uwadze uwarunkowania przestrzenne i  środowiskowe
zdefiniowane w opracowaniach planistycznych gminy i w opracowaniach branżowych oraz w
oparciu  o wyniki  rozpoznania  występowania  na  obszarze  oddziaływania  planowanej
inwestycji, roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Charakterystykę  techniczną  i  technologiczną  planowanego  przedsięwzięcia
sporządzono na podstawie danych otrzymanych od Inwestora.
expert systems; and 
8.1 Oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia  

Istnienie tego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w związku
z  zastosowaniem  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  spełniających  wymogi
wynikające z obowiązującego prawa polskiego jak i dyrektyw unijnych.
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            W trakcie eksploatacji stacji paliw nie przewiduje się występowania wtórnych,
skumulowanych  i  długoterminowych  oddziaływań  przedsięwzięcia  na  środowisko.
Przewiduje  się,  iż  omawiana  inwestycja  może  powodować  bezpośrednie,  
pośrednie, krótko i średnioterminowe a także chwilowe oddziaływania na środowisko.

Faza budowy 
Należy  liczyć  się  z  oddziaływaniem  bezpośrednim,  krótkoterminowym  i  chwilowym
mogącym wystąpić jedynie w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

W  fazie  budowy  należy  liczyć  się  z  krótkoterminowym  oddziaływaniem  na  stan
klimatu  akustycznego  środowiska  związanym  z  emisją  hałasu  emitowanego  przez  ruch
pojazdów  samochodowych  dostarczających  materiały  i  urządzenia  dla  nowej  inwestycji.
Będzie ono ograniczone w czasie, chwilowe i nieciągłe oraz występujące wyłącznie w porze
dnia  i  nie  zachodzi  obawa,  że  nastąpi  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  dźwięku
obowiązującego na tym terenie. 

Prowadzone  prace  budowlane  będą  źródłem  emisji  zanieczyszczeń.  Do  powietrza
emitowane  będą  zanieczyszczenia  typowo  komunikacyjne  spowodowane  dowozem
materiałów  niezbędnych  do  adaptacji  pomieszczeń  tj.  dwutlenek  azotu,  tlenek  węgla,
dwutlenek  siarki,  pył  zawieszony.  Czas  pracy  pojazdów emitujących  zanieczyszczenia  do
powietrza  w  stosunku  do  czasu  trwania  całej  fazy  budowy  będzie  niewielki.  Emisja
zanieczyszczeń  emitowanych  z  pojazdów  dostawczych  będzie  miała  charakter  chwilowy.
Dlatego też wielkość emisji do powietrza nie będzie znacząca, a przy istniejącym lokalnym tle
kształtowanym przez ruch komunikacyjny może być pominięta.

Oddziaływanie  pośrednie  wiązać  się  będzie  z  wytwarzanych  podczas  prac
budowlanych odpadów. Wytworzone odpady będą zbierane selektywnie i  przekazane będą
jednostkom posiadającym pozwolenia na odzysk, recykling lub unieszkodliwienie tego typu
odpadów. 

Faza eksploatacji
Oddziaływania  bezpośrednie  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  wiążą  
się z emisją zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesów dystrybucji paliw  oraz
emisją hałasu na środowisko akustyczne. 

Oddziaływanie  stałe  nie  będzie  miało  miejsca  z  uwagi  na  okresowy  czas  pracy
dystrybutorów i periodyczny spust paliw do zbiorników podziemnych. 

Oddziaływanie  pośrednie  wiązać  się  będzie  z  wytwarzaniem  odpadów.  Ilość  ich
jednak nie jest duża a odpady będą zbierane selektywnie i przekazane zostaną jednostkom
posiadającym pozwolenia na odzysk, recykling lub unieszkodliwienie tego typu odpadów. 

Oddziaływania  bezpośrednie,  chwilowe  i  krótkotrwałe  będą  mieć  miejsce  podczas
prowadzenia procesów napełniania zbiorników magazynowych paliw. Czas prowadzenia tych
procesów przepompowywania jest niewielki i wynosi ok. godziny a w skali roku kształtuje się
na  poziomie  ok.  600h.  Do  oddziaływania  długoterminowego  należy  zaliczyć  proces
tankowania  zbiorników  samochodowych,  jednak  emisja  z  tego  procesu  jest  niewielka  a
zainstalowane urządzenia ochrony środowiska ograniczają ją do niezbędnego minimum. 
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Emisję  hałasu  spowodowaną  ruchem  pojazdów  samochodowych,  urządzeń
zainstalowanych  w  myjni  oraz  pracą  dystrybutorów  paliwa,  należy  zaklasyfikować  do
oddziaływań średnioterminowych. 

Faza likwidacji
W  fazie  likwidacji  obiektów  stacji  paliw  nie  należy  oczekiwać  innych  oddziaływań  jak
opisane  w  fazie  budowy.  Zwiększeniu  ulegnie  oddziaływanie  pośrednie  związane  z
wytwarzaniem odpadów. 
8.2 Oddziaływania  na  środowisko  wynikające  z  wykorzystania  zasobów  środowiska

Oddziaływanie omawianego przedsięwzięcia na środowisko związane jest z wykorzystaniem
jego  zasobów  i  wiąże  się  z  poborem  wody.  Woda  pobierana  będzie  z  gminnej  sieci
wodociągowej i wykorzystywana dla  potrzeb bytowych i mycia pojazdów. 

8.3 Oddziaływania na środowisko wynikające z emisji

Oddziaływanie na środowisko wiąże się z emisją: 
 hałasu której źródłem są manewry i przemieszczanie się pojazdów,
  zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  do  atmosfery,  których  źródłem  są  procesy

dystrybucji paliw,  
 ścieków bytowych, ścieków przemysłowych  i wód opadowych,
 emisją odpadów.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

Emisja  zanieczyszczeń pyłowych  i  gazowych wystąpi  przede wszystkim w fazie  realizacji
planowanego przedsięwzięcia.  Oddziaływanie to będzie miało charakter  krótkoterminowy i
zakończy  się  razem  z  procesem  budowlanym.  Podczas  budowy  zagrożenia  dla  powierza
atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia pochodzące z;

- eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy,
- prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania kruszywa wykorzystywanego

podczas budowy
Działalność w zakresie dystrybucji paliw płynnych prowadzona będzie w warunkach oraz

w sposób zgodny z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21.11.2005r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać  bazy i  stacje
paliw płynnych ........(Dz. U nr 243 z dnia poz. 2063), oraz przepisami w zakresie ochrony
środowiska  i  nie  będą  powodować  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko.  W trakcie
eksploatacji stacji paliw do powierza emitowane będą pyły i gazy z  procesów związanych z
dystrybucją paliw (zastosowanie pełnej hermetyzacji). Emisja ta nie przekroczy granic terenu,
do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Nie  przewiduje  się  występowania  wtórnych,  skumulowanych  i  długoterminowych
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.
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Emisja odpadów

Na etapie budowy przedsięwzięcia będą powstawać odpady pochodzące z;
- prac ziemnych i budowlanych,
- funkcjonowania zaplecza socjalnego pracowników

Prace budowlane prowadzone będą z zastosowaniem nowoczesnych technologii a wytworzone
odpady usuwane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady wytworze w trakcie eksploatacji stacji paliw szczegółowo opisano w pkt. 1.4.4
niniejszego opracowania. Sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami będzie zgodny z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Emisja hałasu

Emisja  hałasu  podczas  realizacji  i  funkcjonowania  przedsięwzięcia  jest  związana  z  pracą
sprzętu  budowlanego  i  ruchem  pojazdów.  Emisja  hałasu  na  etapie  budowy  będzie  miała
charakter krótkotrwały. Prace budowlane prowadzone będą w porze dnia.

W fazie eksploatacji stacji paliw głównym źródłem hałasu będą samochody tankujące
paliwa. Lokalizacja przedsięwzięcia, sąsiedztwo drogi krajowej i rodzaj emitowanego hałasu
nie przyczyni się do pogorszenia stanu akustycznego terenu. 

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  prognozowane  wartości  poziomów hałasu  w trakcie
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w trakcie jego eksploatacji nie wpłyną na stan
środowiska na terenach podlegających ochronie prawnej.

Emisja ścieków 

Ścieki  bytowe  wytwarzane  przez  pracowników  stacji  paliw  i  ścieki   wytworzone  w
procesie mycia pojazdów wprowadzane będą do  gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki  opadowe  z  terenu  stacji  paliw  i  wody  opadowe  z  połaci  dachowych
wprowadzane  będą,  po  podczyszczeniu  w  separatorze  koalescencyjnym  do  gminnej  sieci
kanalizacji opadowej.

Nie  przewiduje  się  występowania  wtórnych,  skumulowanych  i  długoterminowych
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

Oddziaływanie  na  środowisko  wynikające  z  emisji  zostało  szczegółowo  omówione  we
wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania.

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE  LUB  KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
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Jak  już  opisano  w  poprzednich  rozdziałach  niniejszego  opracowania,  oddziaływanie
przedsięwzięcia  na  środowisko  ma  zasięg  lokalny.  W  celu  ograniczenia  uciążliwości
projektowanego przedsięwzięcia dla środowiska planowane jest zastosowanie następujących
rozwiązań:

1. W fazie realizacji
- stosowanie nowoczesnego sprzętu budowlanego,
- przestrzeganie reżimu eksploatacyjnego sprzętu budowlanego,
- prowadzenie uciążliwych robót w porze dziennej,
- zastosowanie  elastycznych  podkładek  i  wysokiej  jakości  tłumików  w  silnikach

spalinowych,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- przestrzeganie zapisów zawartych w projekcie budowlanym,
- prowadzenie skutecznego nadzoru budowlanego

2.W fazie eksploatacji
W celu ograniczenia uciążliwości projektowanego przedsięwzięcia dla środowiska planowane
jest zastosowanie następujących rozwiązań:

- wykonanie szczelnej nawierzchni w rejonie dystrybucji paliw oraz w miejscu spustu
paliw do zbiorników podziemnych,

- zainstalowanie systemu dwustopniowej hermetyzacji obrotu benzynami,
- zainstalowanie dwóch zbiorników podziemnych, dwupłaszczowych, wyposażonych w

system kontrolno- pomiarowy,
- zastosowanie systemu Petro Vend zarządzania stacją paliw  integrującego wszystkie

funkcjonujące na terenie stacji  urządzenia (odmierzacze paliw, system Site Sentiel,
kasy fiskalne, urządzenia peryferyjne),

- wykonanie kanalizacji opadowej wyposażonej w urządzenia oczyszczające ścieki,

Ponadto;
- eksploatacja  urządzeń  prowadzona  będzie  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  –

ruchową,
- okresowo  wykonywane  będą  przeglądy  obiektów  budowlanych  zgodnie  z

wymaganiami określonymi w Prawie budowlanym,
- przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

3.W fazie likwidacji;
Zalecenia dla fazy likwidacji są zbliżone do zaleceń dla fazy eksploatacji. Rozbiórka obiektów
stacji paliw jest planowana w przewidywanej perspektywie czasowej.

10.  PORÓWNANIE  PROPONOWANEJ  TECHNOLOGII  Z  TECHNOLOGIĄ
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.143 USTAWY POŚ 
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Planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji do dystrybucji paliw płynnych.
Technologia  dystrybucji  paliw,  która  zastosowana  będzie  w  przedmiotowym

przedsięwzięciu spełnia wymagania art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska:
- energia potrzebna w procesie dystrybucji paliw będzie wykorzystywana efektywnie,
- proces technologiczny nie wymaga zużycia wody, woda potrzeba jest jedynie do celów

bytowych i mycia pojazdów,
- gospodarka  wytwarzanymi  na  terenie  stacji  paliw  odpadami  będzie  prowadzona

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
- emisja  (  hałasu,  odpadów,  ścieków bytowych,  ścieków opadowych  )  ma  charakter

lokalny, jej zasięg mieści się w graniach terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny,
szczegółowe wielkości emisji opisano w Raporcie,   

- dystrybucja paliw prowadzona będzie w systemie pełnej hermetyzacji,
- technologia  przewidziana  do  stosowania  w  przedmiotowym  przedsięwzięciu

uwzględnia postęp naukowo - techniczny, 
Przewidziany  do  realizacji  system  dystrybucji  paliw  spełnia  wymogi  dokumentu
referencyjnego na  temat  najlepszych dostępnych technik – BREF pn.  „Emisje  powstające
przy magazynowaniu”.  Dokumenty referencyjne BAT (BREF) nie maja statusu prawnego,
stanowią  natomiast  formę  zaleceń  podając  zakres  parametrów  i  sposobów  ograniczania
emisji, pozostawiając swobodę wyboru właścicielom instalacji. Projektowane przedsięwzięcie
spełnia zalecenia zawarte w dokumencie o którym mowa wyżej  czyli:

1) wykorzystanie technologii o niskiej ilości odpadów;

2) wykorzystanie substancji mniej niebezpiecznych;

3)  zwiększanie  odzysku  i  recyklingu  substancji  wytwarzanych  i  wykorzystywanych  w
procesie oraz odpadów,

4)  porównywalne  procesy,  urządzenia  lub  metody działania,  które  zostały wypróbowane  i
odniosły sukces na skalę przemysłową;

5) postęp technologiczny i rozwój wiedzy;

6) charakter, skutki i wielkość danych emisji;

8) terminy przekazania do eksploatacji nowych lub istniejących instalacji;

8) czas potrzebny do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik;

9) zużycie i właściwości surowców (łącznie z wodą) wykorzystywanych w procesie oraz ich
wydajność energetyczna;

10)  potrzeba  zapobiegania  lub  ograniczania  do  minimum  całkowitego  wpływu  emisji  na
środowisko naturalne oraz związanych z tym zagrożeń;

11)  potrzeba  zapobiegania  wypadkom  oraz  minimalizowania  skutków  dla  środowiska
naturalnego;

11.  WSKAZANIE  CZY  DLA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  KONIECZNE  JEST
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
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Zgodnie  z  art.  135  pkt.1  Prawo  ochrony  środowiska,  utworzenie  obszaru  ograniczonego
użytkowania, nie dotyczy projektowanej inwestycji.  

12. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ

Zagadnienia w formie graficznej przedstawiono w załączeniu do niniejszego opracowania

13. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ

Zagadnienia w formie graficznej przedstawiono w załączeniu do niniejszego opracowania. 
14.  ANALIZA  MOŻLIWYCH  KONFLIKTÓW  SPOŁECZNYCH  ZWIĄZANYCH

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Zastosowana  technologia  dystrybucji  paliw,  wysokiej  klasy  materiały  zastosowane  przy
przebudowie stacji paliw, staranna eksploatacja nie przyczynią się do pogorszenia warunków
środowiska w tym rejonie. 

Zgodnie  z  prawem  budowlanym  ochrona  uzasadnionych  interesów  osób  trzecich
obejmuje  w  szczególności  zapewnienie  dostępu  do  drogi  publicznej  oraz  ochrony  przed
pozbawieniem:

- możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz  ze
środków łączności,

- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia

elektryczne, promieniowanie,
- ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Jak  wykazano  powyżej  przedsięwzięcie  nie  spowoduje  pogorszenia  klimatu
akustycznego w otoczeniu oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie będzie miało
miejsca pozbawienie osób trzecich dostępu do drogi publicznej oraz istniejącej infrastruktury.
Po uwzględnieniu rozwiązań proponowanych w koncepcji i zamierzeniach Inwestora, należy
stwierdzić,  że  projektowana  inwestycja  nie  naruszy  interesów  osób  trzecich  w  wyżej
wymienionym zakresie.

Można również stwierdzić, że z racjonalnego punktu widzenia, zagrożenie możliwością
zaistnienia  konfliktu  na  bazie  zaproponowanych  rozwiązań  projektowych  nie  powinno
wystąpić. Zaprojektowane rozwiązania są, bowiem nowoczesne, z powodzeniem stosowane
na  innych  obiektach  tego  typu,  nie  generują  niepożądanych  skutków  dla  użytkowników
terenów sąsiednich oraz mają się przyczynić do polepszenia sytuacji ściekowej terenu. 

Planowane przedsięwzięcie to budowa stacji paliw w  Węgrzcach, przy drodze krajowej nr
7 (ul. Warszawska) i ul. Stary Trakt, na terenie przekształconym antropogenicznie. Realizacja
przedsięwzięcia przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców omawianego terenu, bowiem
zapewni dostęp do miejsca tankowania i mycia samochodów,  poprawi estetyka tego terenu.
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 W  związku  z  powyższym  nie  przewiduje  się  wystąpienia  konfliktów  społecznych
związanych z przedsięwzięciem.

15.  PRZEDSTAWIENIE  PROPOZYCJI  MONITORINGU  ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ETAPIE  JEGO  BUDOWY  I
EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA 

Etap budowy 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie będzie prowadzony monitoring środowiska. W
przypadku  wytwarzania  odpadów  w  procesie  budowy  obiektów  prowadzona  będzie  ich
ewidencja, a przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia lub odzysku nastąpi za pomocą
kart przekazania odpadów. 

Etap eksploatacji

Ocena i rejestracja prowadzonych procesów oraz warunków technicznych ich prowadzenia
będzie realizowana poprzez następujące czynności:
- ewidencjonowanie  odpadów  wytwarzanych  oraz  przekazywanych  do  dalszego

gospodarowania,
- sporządzanie i przedkładanie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o

ilościach odpadów wytworzonych w ciągu roku,
- rejestrowanie  ilości  wody  pobieranej  z  wodociągu  gminnego,  na  podstawie  wskazań

wodomierza,
- dokonywanie  przeglądów stanu technicznego separatora  koalescencyjnego –  zgodnie  z

instrukcją eksploatacji 2 razy w ciągu roku. 
- przechowywanie  dokumentów  potwierdzających  czyszczenie  separatorów  i  zbiorników

magazynowych paliw, 
- prowadzenie ewidencji zawierającej informacje i dane o korzystaniu ze środowisko oraz

sporządzanie i przedkładanie wykazów w tym zakresie marszałkowi województwa,
Procesy technologiczne w zakładzie będą kontrolowane na bieżąco.

Stacja  paliw  wyposażona  będzie  we  własny  elektroniczny  system  monitoringu
technologicznego.  Zbiorniki  magazynowe  posiadać  będą  w przestrzeni  międzypłaszczowej
tzw.  „suche”  czujniki  sygnalizujące  wszelkie  nieszczelności.  Zbiorniki  wyposażone  będą
również w mechaniczny i elektroniczny system zabezpieczający przed przelaniem zbiorników
w  czasie  napełniania.  Monitoring  ten  zapewni  bezpieczną,  niepowodującą  zagrożenia  dla
środowiska  eksploatację  stacji  paliw.  System  ten  tworzyć  będzie  tzw.  sieć  monitoringu
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lokalnego  stacji.  Dostarczy  on  na  czas  niezbędnych  informacji  o  szczelności  wszystkich
urządzeń  podziemnych  stacji  i  właściwej  dystrybucji  powierzchniowej  paliw.  Przy
rozszczelnieniu  urządzeń  system  pozwoli  na  podjęcie  szybkich  działań  naprawczych,  nie
dopuszczając do wylania większych ilości produktów naftowych do gruntu.

Nie przewiduje się monitoringu wód podziemnych ponieważ w rejonie projektowanej
stacji paliw  nie ma poziomu wodonośnego – co stwierdzono w trakcie prowadzonych w
styczniu 2014r prac geologicznych.

Uzyskane  wyniki  badań  gruntu  na  zawartość  węglowodorów  i  metali  zestawione  w
niniejszym opracowaniu stanowić będą tło wyjściowe i stanowią  zabezpieczenie inwestora od
ewentualnych roszczeń osób trzecich.

16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB  LUK  WE  WSPÓŁCZESNEJ  WIEDZY,  JAKIE  NAPOTKANO
OPRACOWUJĄC RAPORT

W trakcie wykonywania niniejszego opracowania nie napotkano na trudności wynikające z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.11.2005r  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych ........(Dz. U nr 243
poz. 2063z póź. zmin.) określa szczegółowe wymagania dla stacji paliw. Również przepisy
ochrony środowiska jednoznacznie określają wymogi dotyczące emisji  zanieczyszczeń do
środowiska.

17.  STRESZCZENIE  W  JĘZYKU  NIESPECJALISTYCZNYM  INFORMACJI
ZAWARYCH W RAPORCIE

Przedsięwzięcie  polegające  na  budowie  stacji  paliw  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą
przewidziane  jest  do  realizacji  na  terenie  działek  nr  ew.  481/21  i  481/22 miejscowości
Węgrzce gm. Zielonki.

Teren  przedsięwzięcia,  określony  wyżej,  jest  objęty  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Zielonki,  jego  realizacja  jest  zgodna  z
przedmiotowym planem.
W ramach przedsięwzięcie planuje się;
- budowę  pawilonu  obsługowego  stacji  paliw  wraz  z   pomieszczeniem   sklepowym,

zapleczem socjalnym, 
- budowę budynku myjni samochodowej
- budowę zadaszenia nad stanowiskami dystrybutorów,
- zainstalowanie zbiorników magazynowych podziemnych paliw płynnych i dystrybutorów

paliw wraz z instalacją technologiczną, 
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- zainstalowanie zbiornika podziemnego LPG wraz z dystrybutorem paliwa gazowego wraz
z instalacją technologiczną,

- budowę stanowiska „woda-odkurzacz-powietrze”,
- budowę pylonu cenowego,
- budowę  kanalizacji  ściekowej,  kanalizacji  opadowej  wraz  zainstalowaniem separatora

ropopochodnych,
- budowę przyłącza wodociągowego,
- wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu stacji paliw, 
- wykonanie wewnętrznego układu drogowego i miejsc postojowych pojazdów, 
- wykonanie drogowej tacy szczelnej w rejonie dystrybucji i zrzutu paliw,
- budowę altanki śmietnikowej
- nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, 
- wykonania  wyjazdów i  wjazdów do stacji  paliw od strony drogi   krajowej  nr  7  (  ul.

Warszawska) i ul. Stary Trakt, 
Planuje się wycięcie krzewów i drzew kolidujących z budową stacji paliw. Przewiduje się
wycinkę  2 klonów pospolitych , 4 wierzb iwa , 2 wierzb płaczących, 3 bzów czarnych, 2 lip
drobnolistnych,  po uzyskaniu stosownego zezwolenia,  oraz zachowanie pozostałych drzew
rosnących  na  terenie  projektowanej  stacji  paliw.  Prace  budowlane  w  pobliżu  drzew
prowadzone  będą  sposobem  ręcznym,  na  czas  budowy  zabezpieczone  zostaną  systemy
korzeniowe,  korony  i  pnie  drzew.  Wycinka  drzew  planowana  jest  w  okresie  listopad  –
grudzień  tego  roku,  poza   sezonem lęgowym.  Wycięcie  jest  konieczne  ponieważ  w tym
miejscu planowana jest  lokalizacja,  budynku stacji  paliw i   wyjazdu z terenu stacji  paliw
ponadto  drzewa  rosną  w  miejscach  gdzie  projektowane  są  instalacje  technologiczne.  Po
zakończeniu prac budowlanych planuje się nasadzenie 3 jesionów, 3 lip, 2 wierzb płaczących,
zieleni ozdobnej i trawy. 

W  najbliższym  otoczeniu  terenu  działki,  na  której  planuje  się  lokalizację
przedsięwzięcia  nie  ma  obszarów  leśnych,  nie  stwierdzono  występowania  na  tym  terenie
siedlisk ptaków i zwierzyny. 

W rejonie przedsięwzięcia ( w znacznej odległości od terenu działki) znajduje się park
Krajobrazowy Dolinki Krakowskie i Dłubiński Park Krajobrazowy.  

W związku z realizacją przedsięwzięcia, do środowiska emitowane będą; 
- zanieczyszczenia gazowo – pyłowe
- hałas
- odpady
- wody opadowe i roztopowe,
- ścieki bytowe i wytworzone w procesie mycia pojazdów

 Obliczone wartości poziomu dźwięku w punktach obliczeniowych najbardziej narażonych na
emisję hałasu ze terenu projektowanej inwestycji zlokalizowane na poziomie normatywnym i
na  wysokości  najbliższej  zabudowy  mieszkaniowej  są  niższe  od  dopuszczalnych  dla
przyjętego w opracowaniu obszaru dla pory dnia i nocy. 
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Wyniki  przeprowadzonych  obliczeń  emisji  zanieczyszczeń  świadczą  o  dotrzymaniu
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

Stężenia zanieczyszczeń zawarte w odprowadzanych ściekach bytowych z obiektów
stacji paliw do gminnej kanalizacji sanitarnej będą typowe dla tego rodzaju ścieków. Stężenia
zanieczyszczeń  zawarte  w  odprowadzanych,  oczyszczonych  ściekach  wytworzonych  w
procesie mycia pojazdów do gminnej  kanalizacji  sanitarnej  będą spełniały wymogi w tym
zakresie.

Gospodarka  wytworzonymi  odpadami  prowadzona  będzie  zgodnie  z  wymogami
prawa.

Droga wewnętrzna i plac manewrowy będą posiadały nawierzchnię utwardzoną i będą
wyposażone w sieć kanalizacji opadowej. 
W niniejszym raporcie ustalono oddziaływania projektowanej stacji paliw w Węgrzcach na
środowisko w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji obiektów.
W zakresie oddziaływania na ludzi i zwierzęta  - stwierdzono, że stężenia zanieczyszczeń i
poziom emisji hałasu nie przekroczą dopuszczalnych norm i nie będą negatywnie oddziaływać
na  ludzi.  Przeprowadzone  analizy  wpływu  omawianego  przedsięwzięcia  na  poszczególne
komponenty środowiska wykazały, że nie będzie ono negatywnie wpływać na zdrowie ludzi
oraz nie wpłynie na warunki bytowania zwierząt. 

W zakresie oddziaływanie na rośliny – stwierdzono, że po zakończeniu budowy planuje się
nasadzenie drzew oraz nasianie trawy i obsadzenie trawników zielenią niską. Projektowane
przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na projektowaną zieleń. 

Projektowana stacja  paliw,  w przypadku proponowanych rozwiązań technicznych i
technologicznych,   nie  będzie  miała  wpływu na  zieleń  związaną  z  obiektami  fortyfikacji
Twierdzy Kraków zwłaszcza,  że  Fort  47 Łysa Góra zlokalizowany jest  w odległości ok.
700m od terenu projektowanej inwestycji.

W  zakresie  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  wody  -  stwierdzono,  że  planowane
przedsięwzięcie przewiduje wykonanie zabezpieczeń mających na celu ochronę środowiska, w
tym ochronę wód podziemnych,  przed  zanieczyszczeniem (utwardzenie  terenu dojazdu do
stacji  paliw  i  miejsc  tankowania  pojazdów).  Planuje  się  również  budowę sieci  kanalizacji
opadowej  i  zainstalowanie  urządzeń  oczyszczających  ścieki  oraz  odprowadzanie
oczyszczonych ścieków opadowych do gminnej kanalizacji opadowej. Ścieki bytowe i ścieki
wytworzone w procesie mycia pojazdów wprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej.

W zakresie oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze – stwierdzono, że na etapie budowy
zagrożenie  dla  powietrza  atmosferycznego  mogą  stanowić  zanieczyszczenia  pochodzące  z
eksploatacji  sprzętu,  prowadzenia  robót  budowlanych,  przewozu  materiałów
wykorzystywanych  w  trakcie  budowy.  Oddziaływanie  tej  emisji  będzie  miało  charakter
lokalny,  o  niewielkim  zasięgu  i  krótkim  czasie  trwania.  Nie  przewiduje  się  ujemnego
oddziaływania tej emisji poza terenem własnym Inwestora. 
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Projektowana  stacja  paliw  wyposażona  będzie  w  proekologiczne  urządzenia
zapewniające  redukcję  zanieczyszczeń  do  powietrza,  zarówno  z  procesów  napełniania
zbiorników  magazynowych  jak  i  dystrybucji  paliw.  Zainstalowane  zbiorniki  magazynowe
paliw wyposażone będą w system kontrolno – pomiarowy.

W  zakresie  oddziaływanie  akustycznego  –  stwierdzono,  że  w  okresie  prowadzenia  prac
budowlanych  emisja  hałasu  będzie  krótkotrwała  i  zróżnicowana.  Źródłem  hałasu  w  tym
okresie  będzie  praca  maszyn  i  urządzeń  budowlanych,  przywóz,  rozładunek  i  załadunek
materiałów budowlanych.  Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.
Poziom emisji hałasu emitowanego w tym czasie będzie periodyczny, ograniczy się do rejonu
prowadzonych prac. W zasadzie nie ma możliwości ograniczenia emisji hałasu na tym etapie. 

W  trakcie  eksploatacji  stacji  paliw  może  wystąpić  okresowa  kumulacja  hałasu
emitowanego  przez  pojazdy  dojeżdżające  lub  wyjeżdżające  z  jego  terenu.  Hałas  ten
kwalifikuje się jako oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe. 

W zakresie oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne  – stwierdzono, że realizacja
przedsięwzięcia  nie  będzie  negatywnie  oddziaływać  na  istniejące  obiekty  oraz  na  dobra
materialne terenu objętego inwestycją. 

W zakresie oddziaływanie na obszary Natura 2000  – stwierdzono, że zarówno w procesie
budowy jak i eksploatacji stacji paliw oraz jej likwidacji nie przewiduje się oddziaływania na
obszary Natura 2000 zwłaszcza, że obszary te zlokalizowane są w znacznej odległości od
terenu inwestycji. 

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza wykazała, że po zrealizowaniu inwestycji
jej  oddziaływanie  na  środowisko  nie  wywoła  dodatkowych  obciążeń  dla  terenów
zlokalizowanych  w  jej  obrębie.  Projektowana  stacja  paliw  wyposażona  będzie  w
proekologiczne  urządzenia  zapewniające redukcję zanieczyszczeń do powietrza,  zarówno z
procesów  napełniania  zbiorników  magazynowych  jak  i  dystrybucji  paliw.  Zainstalowane
zbiorniki  magazynowe  paliw  wyposażone  będą  w  system  kontrolno  –  pomiarowy.
Powierzchnia ziemi, w rejonie spustu paliw do zbiornika oraz w rejonie dystrybucji będzie
szczelna, wyposażona w odwodnienie liniowe, którym odprowadzane będą wody opadowe.

Wody  opadowe  z  terenu  stacji  paliw  odprowadzane  będą  systemem  kanalizacji
opadowej,  poprzez  urządzenia  oczyszczające,  do  gminnej  sieci  kanalizacji  opadowej.
Projektuje  się  zainstalowanie  separatora  koalescencyjnego  zintegrowanego  z  komorą
szlamową. 

Ścieki  wytworzone  w  procesie  mycia  pojazdów,  po  podczyszczeniu  wprowadzane
będą do  gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.   

Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada
tytuł prawny. 

Przeprowadzone  analizy  wpływu  omawianego  przedsięwzięcia  na  poszczególne
komponenty środowiska wykazały, że nie będzie ono negatywnie wpływać na zdrowie ludzi
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oraz nie wpłynie na warunki bytowania zwierząt, jak również nie wpłynie na roślinność oraz
obszar Natura 2000 zlokalizowane w znacznej odległości od terenu inwestycji. 

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  przedsięwzięcia  nie  ma  zabytków  objętych  ochroną,
najbliższy Fort 47 Łysa Góra znajduje się w odległości ok. 700m od terenu przedsięwzięcia.

 Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło źródła oddziaływań transgranicznych. 
Przeprowadzona  w  niniejszym  raporcie  analiza  wykazała,  że  oddziaływanie  na

środowisko stacji paliw będzie minimalne, poprawi się również estetyka terenu. Działalność
stacji paliw nie wywoła dodatkowych obciążeń dla terenów zlokalizowanych w jej obrębie.

Reasumując można stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować
negatywnych skutków w środowisku. 
18. OSOBY SPORZĄDZAJĄCE RAPORT

mgr inż. Aleksandra Wegner 

19.  ŹRÓDŁA  INFORMACJI  STANOWIĄCE  PODSTAWĘ  DO  SPORZĄDZENIA
RAPORTU

Niniejszy opracowanie zostało wykonane w oparciu o:
 wizję lokalną,
 koncepcję  zagospodarowania  terenu  przygotowana  przez  Firmę  ARG  Projektowanie

Inwestycyjne, Andrzej i Renata Garpiel s.j. w Krakowie,
  „Dokumentację  geologiczna określająca  warunki  hydrogeologiczne  i  geologiczno  -

inżynierskie  w  związku  z  zamierzonym  wykonywaniem  przedsięwzięć  mogących
negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie -
stacja paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 481/21 obręb
0016 Węgrzce przy ul. Warszawskiej w Węgrzcach, gmina Zielonki” wykonana przez PGG
sp z o.o. GEOPROJEKT Kraków, luty 2014r 

 obowiązujące przepisy prawne, które przedstawiono poniżej
- ustawa  z  dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska   (tekst jednolity z 2013r Dz.

U.  poz. 1236)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( tekst jednolity z 2013r Dz U   poz.

627) 
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (  Dz. U z 2013r poz.21)
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r prawo wodne ( tekst jednolity z 2012r pozycja 145)
- rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów

( Dz. U Nr 112 poz. 1206)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 ( Dz. U nr 213 poz. 1397 z póź.

zmian) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z 2014r Dz. U poz.112)
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- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010r   w  sprawie  przypadków,  w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. Nr 130 poz.881)

-  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia  2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz.558).   

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  02.  Lipca  2010r.  w  sprawie  rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)

- rozporządzenie   Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.11.2005r  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych ........(Dz. U nr
243 poz. 2063 z póź. zminami)

- Instrukcja 308 ITB Warszawa 1991r.
- Instrukcja 311 ITB Warszawa 1991r.
- PN-81/N-01306 „Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.”
- „Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku” MOŚiZN, W-wa 1992 r.
- „Ochrona środowiska pracy przed hałasem i wibracjami” Cz. Puzyna  tom I, II Warszawa

1982r.
- Biuletyny  Amerykańskiego  Instytutu  Naftowego  /API/  American  Petroleum  Institute,

Biuletyn 2518,
- „Emisja par produktów naftowych za zbiorników” – opracowanie IKS,
- Instrukcja  technologiczno-ekologiczna  lokalizacji  stacji  paliw  w  aspekcie  ochrony

atmosfery – ATMOTERM , Warszawa czerwiec 1993r.,
- Wytyczne w sprawie lokalizacji obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych

oraz zakresu badań geologicznych dla  oceny ich wpływu na środowisko – MOŚZNiL,
Warszawa 1992 r.
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