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1. Wprowadzenie 

Podstawa formalno-prawna opracowania. 

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (zaadaptowanie obiektu warsztatowego na potrzeby  hali demontażu, wykonanie 

placu, który będzie służył za sektor przyjmowania i magazynowania pojazdów). W tym celu na 

potrzeby instalacji zostanie wykorzystany istniejący budynek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.), stacje demontażu pojazdów należy zakwalifikować do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I). W związku, z czym 

przedsiębiorca planujący inwestycję zobowiązany został złożyć Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Cel i zakres opracowania. 

Głównym celem sporządzania Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest całościowa i bardziej 

szczegółowa ocena wpływu na środowisko planowanej inwestycji, a także identyfikacja uciążliwości 

dla środowiska wynikających z realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie sposobów minimalizujących 

bądź eliminujących ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Opracowanie uwzględnia wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie ludzi bazując na 

przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych ze szczegółowością i dokładnością 

odpowiednią do posiadanych danych. 

Zgodnie z zapisem art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353) niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko 

zawiera wszystkie w niej wymagane punkty. 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na żaden z wymienionych komponentów w pkt od a) do j) 

w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2016 poz. 353). 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

a. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i 

eksploatacji lub użytkowania 

Lokalizacja inwestycji w tym powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu 

budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. 

 

Inwestor prowadzi swą działalność pod nazwą P.H.U „POLTI” Rafał Półtorak, ul. Bzionkowska 1f, 

Rzędowice, 46-380 Dobrodzień, powiat oleski, woj. Opolskie. Planowana inwestycja będzie polegać 

na budowie stacji demontażu pojazdów, usytuowanej w miejscowości Rzędowice przy ulicy 

Bzionkowskiej  na działce ewidencyjnej nr 616/38.  

Przedsiębiorca posiada działkę o powierzchni 5758 m2, która jest zabudowana budynkiem 

warsztatowym oraz  budynkiem mieszkalnym. Na terenie nieruchomości wydzielona jest część 

pełniąca funkcję mieszkalną z domem jednorodzinnym oraz część, na której prowadzona jest 

działalność gospodarcza – serwis samochodowy oraz sprzedaż części samochodowych. 
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Otoczenie działki, na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. stacja demontażu 

pojazdów stanowi:  

• od strony północnej: w odległości około 80 m budynek mieszkalny; 

• od strony południowej: w odległości około 710 m budynek mieszkalny; 

• od strony wschodniej: w odległości około 95 m budynek mieszkalny; 

• od strony zachodniej: w odległości około 90 m budynek mieszkalny. 

Przedmiotowa działka nie stanowi obszaru Parków Narodowych, kompleksów leśnych, nie znajduje 

się ona na terenie ochrony uzdrowiskowej, brak na niej także pomników historii wpisanych na „Listę 

Światowego Dziedzictwa”. Inwestycja nie znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Najbliżej 

położony tego rodzaju teren znajduje się w odległości około 3.39 km na północny-zachód - Lasy 

Stobrawsko – Turawskie. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała 

negatywnego wpływu na ww. obszar. 

Dotychczasowy sposób wykorzystywania – na terenie nieruchomości znajduje się serwis 

samochodowy oraz prowadzony jest skup i sprzedaż samochodów ciężarowych, sprzedaż zabudów 

oraz części samochodowych. 

Szata roślinna - na terenie planowanej inwestycji nie występuje szata roślinna, ponieważ teren 

nieruchomości został zaadoptowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Teren planowanej 

inwestycji jest w pełni ogrodzony co zabezpiecza przed wnikaniem osób postronnych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Kopia zaświadczenia została dołączona do niniejszego opracowania. 

 

Zakres inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działce 

ewidencyjnej nr. 616/38 w miejscowości  Rzędowice. Inwestycja znajduje się na terenie istniejącego 

już serwisu samochodowego. Konieczne będzie wybudowanie placu, który będzie pełnił funkcję 

sektora przyjmowania i magazynowania przyjętych pojazdów w taki sposób by spełniał wymagania 

nałożone na sektory przyjmowania i magazynowania przyjętych pojazdów. Na terenie placu 

konieczne będzie zainstalowanie studzienek odpływowych z których ścieki przemysłowe będą 

kierowane do urządzenia oczyszczającego a następnie gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.  

Odpady magazynowane na zewnątrz będą wykorzystywały istniejącą infrastrukturę utwardzonego 

palcu. Zainstalowana zostanie także waga samochodowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz 

sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji sektory należące do instalacji zostaną 

wyposażone w system kanalizacyjny gromadzący ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe 

pochodzące z terenu stacji demontażu pojazdów trafiać będą, po oczyszczeniu przez separator 

substancji ropopochodnych, do zbiornika bezodpływowego zamkniętego (szambo). Ścieki 

przemysłowe będą odbierane będą przez wóz asenizacyjny należący do firmy zewnętrznej, która 

przetransportuje je do oczyszczalni mogącej przyjmować ten rodzaj ścieków.  

W przypadku stacji demontażu pojazdów odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

magazynowane będą w wyznaczonych do tego celu miejscach. Odpady magazynowane na zewnątrz 

(odpady inne niż niebezpieczne) będą wykorzystywały istniejącą infrastrukturę utwardzonego palcu.  
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Ilość wytworzonych odpadów na etapie przystosowania zakładu przedstawiono w dalszej części 

opracowania. 

Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Po dostarczeniu pojazdu na teren stacji demontażu pojazdów wyznaczony i przeszkolony pracownik 

dokona sprawdzenia kompletności przyjętego pojazdu (zgodnie z aktualnymi przepisami 

definiującymi kompletność pojazdu). Dalej pojazd zostaje przekazany do zważenia, jego tablica 

rejestracyjna oraz dokumenty zostają unieważnione, wystawione zostanie zaświadczenie o 

demontażu pojazdu. 

W celu uniknięcia okresów przestoju w pracy zakładu demontażu, samochody poddawane 

przetworzeniu będą rozbierane stopniowo. Pojazdy po przyjęciu i wystawieniu dokumentów w 

pierwszej kolejności będą kierowane do sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji 

niebezpiecznych. Na tym etapie pojazdy zostaną pozbawione płynów eksploatacyjnych takich jak: 

oleje eksploatacyjne czy też płyn hamulcowy. Dodatkowo zostaną usunięte pozostałe elementy 

niebezpieczne min.: filtr oleju, akumulator samochodowy. Do osuszania pojazdów wykorzystana 

zostanie najłatwiejsza, stosowana z powodzeniem przez większość serwisów samochodowych, a 

także niewymagająca specjalistycznego osprzętu - metoda grawitacyjna. W przyszłości możliwa 

będzie większa automatyzacja procesu, poprzez zastosowanie specjalistycznego osprzętu. Odpady 

niebezpieczne będą gromadzone selektywnie w oznakowanych szczelnych pojemnikach, odpornych 

na  działanie magazynowanych w nich odpadów, w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu. 

Dalszym krokiem będzie rozbiórka aut w sektorze demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i 

części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do 

odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania. Doświadczony pracownik będzie dokonywał oceny 

pod względem przydatności danego elementu, kierując go dalej do magazynu części (celem ich 

dalszej odsprzedaży) lub klasyfikując go jako odpad.  Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów 

będą one przekazywane do odzysku lub recyklingu, a w ostateczności gdy nie będzie to możliwe do 

unieszkodliwienia. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonym, odpowiednio 

oznakowanym sektorze, przy zachowaniu ograniczeń czasowych wynikających z obowiązujących 

przepisów. 

Do demontażu  wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia  wykorzystywane będą  

proste narzędzia min.: klucze ręczne i pneumatyczne, szlifierki kątowe, żuraw warsztatowy. Możliwe 

będzie na późniejszym etapie działalności doposażanie stanowisk pracy w bardziej specjalistyczny 

sprzęt przyspieszający demontaż, niemniej jednak podstawowe narzędzia warsztatowe są 

wystarczające aby prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić proces rozbiórki pojazdu.  
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Sektor Przyjmowania 
Pojazdów

Przyjęcie pojazdu

Weryfikacja kompletności oraz 
ważenie

Wystawienie zaswiadczenia o demontażu, 
uniweażnienie dokumantów oraz tablic 

rejestracyjnych

Sektor magazynowania 
przyjętych pojazdów

Sektor usuwania z 
pojazdów elementów i 

substancji 
niebezpiecznych

Usunięcie  pojazdu 
płynów

Usunięcie z pojazdu 
pozostałych 
elementów 

niebezpiecznych

Schemat technologiczny - stacja demontażu pojazdów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisywana wcześniej inwestycja polegająca na uruchomieniu instalacji służącej do demontażu 

pojazdów spełniać będzie wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 

lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.   

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na terenie zakładu zostaną wyznaczone następujące sektory: 

I. Sektor przyjmowania pojazdów – zlokalizowany będzie na utwardzonej, szczelnej powierzchni, 

wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora 

substancji ropopochodnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest łączenie ze 

sobą poszczególnych sektorów w związku z tym ww. sektor będzie współdzielił szczelny plac, 

służący także jako magazyn przejętych pojazdów, o przewidywanej powierzchni ok. 550 m2. 

Sektor demontażu  z pojazdów przedmiotów 
wyposażenia i części nadających się do 

ponownego użycia oraz elementów, w tym 
odpadów, nadających się do odzysku lub 

recyklingu albo unieszkodliwiania

Dalszy demontaż pojazdu

Selekcja pod względem 
przydatności danego elementu, 
podział na odpady oraz części 

nadające się do ponownego użycia  

Magazynowanie odpadów                          
oraz części części nadające się                      

do ponownego użycia   

Sprzedaż części

Przetwarzanie odpadów i 
przekazywanie ich do odzysku lub 
recyklingu, a w ostateczności do 

nieszodliwiania
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Teren placu będzie oddzielony od pozostałych części za pomocą okalającego go krawężnika 

(lub np. nadlewek betonowych), takie działanie ma na celu zabezpieczenie przed 

rozlewaniem się ścieków przemysłowych pochodzących z sektora poza wyznaczony obszar 

podłączony pod układ separacji. Dodatkowo kształt sektora (spady) sprawią, że ścieki będą 

naturalnie spływały do wbudowanego w plac systemu odprowadzania ścieków 

przemysłowych. Sektor wyposażony będzie w wagę lub inne urządzenie ważące, o skali 

ważenia do minimum 3,5 Mg.  

II. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów lokalizowany będzie na utwardzonej, szczelnej 

powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 (docelowa powierzchnia placu ok. 550m2), z 

zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania ścieków 

przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Zgodnie z zapisem 

punktu I będzie on współdzielony z sektorem przyjmowania pojazdów. Pojazdy 

magazynowane będą  się w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów 

eksploatacyjnych. Niedopuszczalne będzie  natomiast magazynowanie pojazdów w pozycji na 

boku i na dachu. System odbierający i gromadzący ścieki przesyłowe wraz z separatorem 

substancji ropopochodnych będzie dobrany w taki sposób by jego wydajność była 

wystarczająca, aby efektywnie odbierać i oczyszczać trafiające do niego ścieki przemysłowe.  

Ścieki przemysłowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym (szambo) skąd będą 

przekazywane za pomocą wozu asenizacyjnego, należącego do firmy zewnętrznej, do 

oczyszczalni. Teren placu będzie oddzielony od pozostałych części za pomocą okalającego go 

krawężnika (lub np. nadlewek betonowych), takie działanie ma na celu zabezpieczenie przed 

rozlewaniem się ścieków przemysłowych pochodzących z sektora poza wyznaczony obszar 

podłączony pod układ separacji. Dodatkowo kształt sektora (spady) sprawią, że ścieki będą 

naturalnie spływały do wbudowanego w plac systemu odprowadzania ścieków 

przemysłowych. 

III. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, 

lokalizowany będzie w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone i szczelne podłoże. 

Wyposażony zostanie w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do 

separatora substancji ropopochodnych. Sektor posiadał będzie zadaszenie oraz ściany boczne 

zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznym.  

Sektor wyposażony będzie w: 

1. urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów; 

2. oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady: 

a) odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne — spełniające 

wymagania wynikające z  przepisów odrębnych 

b) pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze 

spryskiwaczy, płyny hamulcowe, 

c) akumulatory — pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów, 

d) zbiorniki z gazem - będą niezwłocznie usuwane z sektora*, 

e) usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową — 

pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych, 

f) układy klimatyzacyjne, 

g) katalizatory spalin, 
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h) filtry oleju, 

i) zawierające materiały wybuchowe**, 

j) zawierające rtęć. 

3. pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów — spełniający wymagania 

wynikające z przepisów odrębnych, 

4. sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych 

pojazdów. 

*Postępowanie ze zbiornikami z gazem będzie zgodne z tymi opisanymi w punkcie III C. wytycznych 

dotyczących kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu pojazdów i punktów zbierania 

pojazdów oraz powstających w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w 

strzępiarkach odpadów z dnia 29 marca 2012 roku opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska. 

**Postępowanie z przedmiotami zawierającymi materiały wybuchowe będzie zgodne z tymi 

opisanymi w punkcie I podpunkt 3) wytycznych dotyczących kodów odpadów przyjmowanych do 

stacji demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów oraz powstających w wyniku demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w strzępiarkach odpadów z dnia 29 marca 2012 roku 

opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska. 

IV. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do 

ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub 

recyklingu albo unieszkodliwienia zlokalizowany będzie w obiekcie budowlanym. Sektor 

wyposażony będzie w pojemniki na odpady, a także na przedmioty wyposażenia i części 

zawierające metale nieżelazne. 

V. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części 

nadających się do ponownego użycia zlokalizowany będzie na utwardzonej, zadaszonej 

powierzchni. Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części nadające się do 

ponownego użycia magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych. Za magazyn części 

służyć będą istniejące na terenie działki pomieszczenia magazynowe. Ich przystosowanie do 

warunków gromadzenia części polegać będzie na ustawieniu regałów i stojaków 

magazynowych. 

VI. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizowany będzie 

na utwardzonej powierzchni. Odpady niebezpieczne pochodzące z demontażu pojazdów 

magazynowane będą odrębnie na utwardzonej, zadaszonej powierzchni, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż 

niebezpieczne na terenie placu utwardzonego obok sektora przyjmowania i magazynowania 

pojazdów.  Zużyte opony pochodzące z demontażu pojazdów magazynowane będą w 

wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych 

przed osunięciem.  

Dopuszcza się magazynowanie zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów 

niezawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów, oznaczonych kodem 16 01 06, 

zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów w stosach zabezpieczonych przed 

osunięciem, nieutrudniających transportu wewnętrznego. 
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Prócz powyższych sektorów, w istniejącym budynku odrębne pomieszczenie  zostanie wykorzystane 

jako punkt służący do przyjmowania i obsługi klientów. Pomieszczenie to wyposażone będzie w 

metalową szafę na dokumenty pojazdów.  

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla stacji demontażu pojazdów teren stacji jest ogrodzony i 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Wykorzystane w tym celu zostanie istniejące 

opłotowanie okalające obiekt – płot betonowy. Dodatkowo ze względu na rozmiar działki planuje się 

wybudować wewnętrzne ogrodzenie rozdzielające zasadniczą cześć stacji demontażu (place 

magazynowe oraz sektory) od pozostałego terenu. 

 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

3.1. Opis elementów przyrodniczych środowiska i tendencje zmian w nim zachodzące  

Informacje pochodzą z aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Dobrodzień 

na lata 2014-2017 wykonanym przez IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.. 

 

Położenie geograficzne  

Gmina Dobrodzień jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-wschodniej części województwa 

opolskiego, w południowej części powiatu oleskiego, ok. 40 km na wschód od Opola. Od wschodu 

Gmina Dobrodzień sąsiaduje z gminami Ciasna i Pawonków, od południa z gminami Zawadzkie, 

Kolonowskie i Ozimek, od zachodu z gminą Zębowice i od północy z gminą Olesno.  Gmina Dobrodzień 

zajmuje powierzchnię 163 km2 (16 284 ha – wg GUS, stan na dzień 31 grudnia 2012 r.). 

Gminę tworzą miasto Dobrodzień oraz 16 sołectw: Bzinica Stara - Bąki, Gosławice, Główczyce - Zwóz, 

Klekotna, Kocury - Malichów, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina - Turza, Pietraszów, 

Pludry, Rzędowice, Szemrowice, Warłów, Bzinica Nowa, Kolejka, Błachów.  

Według Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) Gminę zamieszkuje 10 

065 osoby, z czego 4 859 osoby stanowią mężczyźni i 5 206 osoby stanowią kobiety. Zgodnie z ankietą 

przeprowadzoną w Gminie Dobrodzień, na koniec 2013 r. gminę zamieszkuje 9 865 osób. 

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Zróżnicowana budowa geologiczna Gminy Dobrodzień odgrywa znaczną rolę w kształtowaniu 

walorów przyrodniczych omawianego obszaru. Zapewnia możliwość występowania dużej 

mozaikowatości siedlisk zwiększając potencjalną bioróżnorodność. Ma bardzo istotne znaczenie dla 

budowy pokrywy glebowej, co z kolei wpływa na efektywność rozwoju rolnictwa. 

Cennym walorem przyrodniczym terenu Gminy jest jej zróżnicowany równinny teren. Występują tu 

liczne ekosystemy naturalne tworzące ciekawą mozaikę krajobrazową z terenami osadniczymi wsi. 

Walory przyrodnicze gminy stały się podstawą do zaprojektowania na tym terenie Parku 

Krajobrazowego Dolina Małej Panwi oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu siedliskowa europejskiego 

systemu ochrony przyrody NATURA 2000. 

Głównym czynnikiem, który zadecydował o zróżnicowaniu rzeźby terenu, budowy geologicznej, 

walorów florystycznych i faunistycznych jest lokalizacja Gminy na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej. W ukształtowaniu rzeźby północnej części Gminy wyraźnie zaznaczają się 

łagodne wzniesienia wyżynnego Garbu Woźnickiego o wysokości ok. 280 m n. p. m.. Zbudowane są 

one z charakterystycznych wiśniowych iłów i wapieni górnego triasu. Do najcenniejszych miejsc 

występowania tych skał należy jedyne w regionie naturalne odsłonięcie brekcji wapiennych w 
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Rędzinie. Południowa część Gminy zlokalizowana jest w obrębie Doliny Małej Panwi wznoszącej się na 

wysokość ok. 195 m n.p.m. Zróżnicowana budowa geologiczna podłoża sprawia, że warunki 

występowania i krążenia wód podziemnych są w tym rejonie bardzo skomplikowane. 

Właściwości i jakość gleb  

Dominujące powierzchniowo gleby w gminie Dobrodzień należą do następujących głównych 

typów i podtypów gleb: 

• Gleby fitogeniczne - na terenie gminy nie występują w znacznym udziale. Jedynym 

miejscem ich występowania są wydmowe tereny położone w lasach w północnej (okolice 

Klekotnej) i południowej części gminy (okolice Pietraszowa). Gleby te charakteryzują się 

słabym wykształceniem profilu i niską wartością rolniczą. Zostały w większości zalesione. 

• Gleby autogeniczne - posiadają zdecydowaną obszarową dominację w pokrywie glebowej 

gminy. Reprezentowane są przez czarnoziemy (zdegradowane i gleby szarobrunatne – 

występują w nielicznych płatach w centralnej części gminy), brunatne właściwe 

(występują w największym natężeniu w centralnej części gminy w okolicach Szemrowic, 

Dobrodzienia, Ligoty Dobrodzieńskiej, Rzędowic), brunatne kwaśne (występują pospolicie 

w centralnej części gminy), płowe (występują razem z płatami gleb brunatnych 

właściwych i kwaśnych na terenie całej gminy, w większym udziale w części centralnej), 

rdzawe i bielicowe (występują w kilku zwartych płatach w południowej i północnej części 

gminy w okolicach Pluder, Klekotnej, Myśliny). 

• Gleby semihydrogeniczne – reprezentowane przez czarne ziemie (występują na 

niewielkich obszarach w centralnej części gminy koło Dobrodzienia), gleby opadowo-

glejowe i gruntowo-glejowe – występują w kilku powierzchniach po obu stronach doliny 

Myśliny). 

• Gleby hydrogeniczne - reprezentowane są na terenie gminy przez gleby aluwialne mad 

rzecznych (większe powierzchnie wstępowania tych gleb występują w dolinie Myśliny i 

Małej Panwi), gleby mułowe (występują głównie na niewielkich powierzchniach w 

dolinach rzecznych całej gminy), gleby torfowe (występują na niewielkich powierzchniach 

w dolinach rzecznych, m.in. w Ligocie Dobrodzieńskiej). 

 Oprócz przedstawionych powyżej dominujących typów gleb w gminie Dobrodzień występują również 

w mniejszych powierzchniach inne. Zostały one ze względu na generalizację pominięte.  

Pokrywa glebowa gminy Dobrodzień charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem typologicznym gleb. 

Generalnie gleby o dużej wartości dla produkcji rolnej zlokalizowane są w centralnej części gminy w 

okolicach Dobrodzienia, Rzędowic, Błachowa, Ligoty Dobrodzieńskiej, Makowczyc, Bzinicy, Szemrowic 

i Warłowa. Najsłabsze gleby dla produkcji rolnej posiadają sołectwa Kocury, Klekotna, Myślina, 

Pludry. 

Wśród dominujących utworów glebowych gminy Dobrodzień wyróżnić można w szczególności utwory 

piaszczyste piasków luźnych występujących na obszarach wydmowych, piasków słabogliniastych 

występujących pospolicie na terenie całej gminy, piasków gliniastych lekkich występujących również 

pospolicie na terenie gminy (zwłaszcza w części centralnej), piasków gliniastych występujących 

głównie w okolicach Szemrowic, Błachowa, Dobrodzienia, Bąków. Wśród gleb gliniastych 

zlokalizowano tu gliny lekkie występujące w zwartych obszarach w okolicach Szemrowic i Błachowa, 

gliny średnie występujące nielicznie w centralnej części gminy. Pozostałe utwory glebowe na terenie 

gminy Dobrodzień są słabiej reprezentowane. 
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Zasoby wodne  

Wody powierzchniowe 

Sieć wód powierzchniowych w gminie Dobrodzień kształtują głównie rzeki Myślina, Bziniczka i 

Lublinica. Rzeki te płyną z kierunku północno-wschodniego na południowy-zachód i stanowią prawe 

dopływy Małej Panwi, należącej do dorzecza Odry. Ponadto sieć wód powierzchniowych uzupełniają 

mniejsze dopływy ww. rzek, częściowo uregulowane. 

Stawy naturalne i sztuczne zbiorniki wodne zajmują niewielkie powierzchnie, głównie w rejonach 

Dobrodzień-Gosławice i Bzinica - Pludry - Pietraszów. 

Stan wód powierzchniowych 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Programu Monitoringu 

Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 145, t.j. z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego 

artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, 

chemicznych i biologicznych należą do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy 

stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją powodowaną 

wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniami 

przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. 

Oceny stanu wód powierzchniowych są wykorzystywane do zintegrowanego zarządzania wodami w 

układzie dorzeczy. Dlatego konieczne jest zapewnienie spójności badań i ocen realizowanych w 

ramach monitoringu wód: powierzchniowych i podziemnych. 

Wody powierzchniowe na terenie Gminy Dobrodzień badane były zgodnie z „Programem 

Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2010 - 2012”. Badania 

prowadzone były w następujących punktach: 

• Myślina - poniżej Myśliny (JCWP: Myslina) - punkt zlokalizowany w km 1+200 rzeki w 

granicach administracyjnych Gminy Dobrodzień, 

• Bziniczka - Kolonowskie (JCWP: Bziniczka) - punkt zlokalizowany w km 2+100 rzeki w 

granicach administracyjnych Gminy Kolonowskie, 

• Lublinica - Zawadzkie (JCWP: Lublinica)- punkt zlokalizowany w km 1+300 rzeki w 

granicach administracyjnych Gminy Zawadzkie. 

Badania obejmowały ocenę stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód, które wykonano w 

oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 

Podstawowym celem monitoringu operacyjnego jest ustalenie stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, które zostały określone jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 

środowiskowych dokonania oceny zmian stanu wód powierzchniowych wynikających z programów, 

które zostały przyjęte dla poprawy jakości wód obserwacji przepływu wód. 

Klasyfikacja elementów biologicznych w omawianym punkcie wykazała umiarkowany i słaby stan 

wód (klasa III i IV). Natomiast klasyfikacja elementów fizykochemicznych, wspierających element 

biologiczny, obejmowała wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, warunki tlenowe, zasolenie, 

zakwaszenie, substancje biogenne. W tej kategorii dla rzek Myślina i Bziniczka uzyskano wynik 
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zadawalający, jakość wód oceniono jako stan dobry (II). Z kolei elementy fizykochemiczne wody rzeki 

Lublinica została ocenione jako poniżej potencjału dobrego. 

Ogólna ocena wykazała zły stan wszystkich JCWP gminy Dobrodzień. 

Wody podziemne 

Wody podziemne występują w południowej części gminy Dobrodzień, w utworach triasowych i 

czwartorzędowych. Obszar gminy znajduje się w zasięgu występowania trzech głównych zbiorników 

wód podziemnych (GZWP): 

• GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków; zbiornik zlokalizowany jest w utworach triasu 

środkowego i dolnego, w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych zasobach 

dyspozycyjnych 312 000 m3/d i średniej głębokości ujęć 135 m; całkowita powierzchnia 

zbiornika wynosi 1 729 km2; zbiornik objęty jest w całości Obszarem Najwyższej Ochrony, 

• GZWP nr 328 Dolina kopalna Małej Panwi; zbiornik zlokalizowany jest w utworach 

czwartorzędowych w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 

156 000 m3/d i średniej głębokości ujęć 60 m; całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 

158 km2; obszar zbiornika na terenie gminy Dobrodzień objęty jest Obszarem Najwyższej 

Ochrony, 

• GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie; zbiornik zlokalizowany jest w utworach 

triasu dolnego w ośrodku szczelinowo – porowym o szacowanych zasobach 

dyspozycyjnych 50 000 m3/d i średniej głębokości ujęć 100 – 600 m; całkowita 

powierzchnia zbiornika wynosi 2 050 km2; obszar zbiornika na terenie gminy Dobrodzień 

objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony na południu i Obszarem Najwyższej Ochrony na 

południowym-wschodzie, 

• GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie; obejmuje swoim zasięgiem strefę występowania 

szczelinowo-krasowych utworów środkowego i górnego wapienia muszlowego o 

powierzchni ok. 750 km2, jego fragment przebiega przez południowy kraniec gminy 

Dobrodzień. Jest to jeden z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w kraju, 

dlatego zaliczono go do Obszaru Najwyższej Ochrony (ONO). Średnia głębokość ujęć 

wodnych na zbiorniku wynosi 120-240 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 194 tys. m3/d. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych PLRW600017118389 

o nazwie JCWP Myślina - potok nizinny piaszczysty w dorzeczu Odry, region wodny środkowej odry, 

zlewnia zbilansowana Mała Panew, nie jest obarczony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych 

zapisanych w Programie ochrony dorzecza Odry. 

Stan wód podziemnych 

Wody podziemne na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień badane były zgodnie z „Programem 

Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2010-2012”. W 2012 r. 

badania prowadzone były w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym na JCWPd 116.  

Ocena jakości wód podziemnych została wykonana w oparciu o rozporządzenia: 

• Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896), 

• Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 

466). 
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Woda zakwalifikowana została do klasy III (woda umiarkowanej jakości) ze względu na przekroczenia 

stężenie azotanów. Poniżej w tab. 9 przedstawiono szczegółowe wyniki badań monitoringowych. 

Dodatkowo na podstawie art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej ( tj. Dz. U z 2011r. nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie dokonuje oceny 

obszarowej jakości wody pochodzącej z 3 wodociągów sieciowych Dobrodzień, Hadasiki i Bzinica 

dostarczające wodę do miejscowości na terenie miasta i gminy. W 2013 r. stwierdzona została 

przydatność wody do spożycia przez ludzi we wszystkich wodociągach. Wszelkie awarie na sieci 

wodociągowej usuwane były w możliwie krótkim czasie, sieć wodociągowa zawsze po awarii była 

przechlorowana, a jakość wody sprawdzana w akredytowanym laboratorium. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód podziemnych  PLGW6000110 - JCWPd 

PLGW6000110, która zgodnie z Planem gospodarowania wodami charakteryzuje się dobrym stanem 

ilościowym i dobrym stanem chemicznym i nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Klimat i zanieczyszczenia powietrza  

Gmina Dobrodzień położona jest w stosunkowo najcieplejszej strefie klimatycznej Polski. 

Charakterystycznymi cechami są relatywnie małe roczne amplitudy temperatury powietrza, wczesna 

wiosna, długie ciepłe lato, łagodna i krótka zima. 

Warunki klimatyczne są korzystne dla osadnictwa i turystyki, lecz nie są optymalne dla rolnictwa, ze 

względu na podwyższoną temperaturę gruntu i wzmożoną transpirację. Duży udział powierzchni 

leśnych wpływa na wykształcenie korzystnych warunków mikroklimatycznych i wodnych. Jednakże 

obszar doliny Małej Panwi, w tym Jezior Turawskich, narażony jest na występowanie zastoisk 

chłodnego powietrza, zamglenia i przymrozki. 

Zanieczyszczenia powietrza oddziałują bezpośrednio na zdrowie ludzi oraz na stan środowiska 

przyrodniczego. Ponadto wpływają na zmiany klimatu oraz wywołują niekorzystne procesy w 

ochronnej warstwie ozonowej. Ważną cechą zanieczyszczeń powietrza jest możliwość ich 

przenoszenia na znaczne odległości. Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na 

zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do 

powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, 

względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. 

W województwie opolskim zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są obecnie w Programie 

Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole i w Programie Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej. 

Strefa opolska obejmuje obszar województwa poza miastem Opole. Do tej strefy zalicza się łącznie 11 

powiatów, w tym także powiat oleski, w którym leży Gmina Dobrodzień. 

Program Ochrony Powietrza (POP) dla strefy opolskiej (uchwała Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r.), w której stwierdzone zostały 

ponadnormatywne poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, jest 

dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do 

osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest zidentyfikowanie przyczyn występowania 

ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz rozważenie możliwych sposobów 

ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na jakość powietrza. Warunkiem realizacji 

działań naprawczych są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. 

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j.) przygotowanie i 
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zrealizowanie Programu Ochrony Powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach 

o margines tolerancji, choćby jednej substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1031). Oceny jakości powietrza w danej strefie dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring 

stanu powietrza. Stanowi to podstawę do klasyfikacji stref. Jak wspomniano powyżej na obszarze 

województwa opolskiego wyznaczono 2 takie strefy (miasto Opole i strefę opolską), przy czym Gmina 

Dobrodzień zakwalifikowana została do strefy opolskiej. W POP zostały określone zadania do 

realizacji. 

Emisja zanieczyszczeń 

Głównym źródłem zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Dobrodzień jest emisja obejmująca: 

• emisję niską (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i prywatne zakłady), 

• emisję z zakładów przemysłowych i energetycznych, 

• emisję komunikacyjną, 

• emisję niezorganizowaną np. składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków itp. 

Emisja niska (powierzchniowa) 

Niska emisja na terenie Gminy Dobrodzień związana jest z indywidualnymi środkami ciepłowniczymi 

w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako źródło energii węgiel 

kamienny, często gorszego gatunku. Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w 

tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest 

niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie 

nie posiadają urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i 

wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. 

Ponadto wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają także lokalne przestarzałe kotłownie pracujące 

dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach 

grzewczych i technologicznych. Nie posiadają one praktycznie żadnych urządzeń do ochrony 

powietrza. Głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel o różnej jakości i o 

różnym stopniu zasiarczenia. Funkcjonujące w tym sektorze stare urządzenia grzewcze posiadają 

niską sprawność. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, 

tlenek węgla i pył. 

Wielkość emisji niskiej pozostaje w pewnej relacji ze stopniem zgazyfikowania terenu Gminy. 

Złoża kopalin  

Na terenie gminy Dobrodzień znajduję się 9 złóż kopalin. Stan zasobów bilansowych kopalin w 

gminie na rok 2012 to: 

• piaski formierskie 

• piaski i żwiry 

Głównymi zagrożeniami i problemami w ochronie zasobów kopalin są: 

• ingerencja w środowisko naturalne powodująca jego zanieczyszczenie lub zubożenie jego 

walorów, 

• przekształcenie krajobrazu, które może być powodem obniżenia wartości estetycznych, 

• kosztowny i złożony proces rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności 

górniczej po zakończeniu eksploatacji, 
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• nielegalne wydobycie kopalin. 

 

Przemysł wydobywczy oddziałuje na środowisko. Wpływ zakładów górniczych na środowisko 

związany jest przede wszystkim z przekształceniami terenu, ingerencją w stosunki wodne i świat 

ożywiony, pyleniem, hałasem. Należy zaznaczyć, że na terenach poeksploatacyjnych należy prowadzić 

rekultywację. Może być ona prowadzona np. w kierunku wodnym. Prawidłowo zrealizowana 

rekultywacja powoduje niejednokrotnie powstawanie nowych form (np. zbiorników wodnych) 

wzbogacających krajobraz oraz stanowiących miejsce bytowania nowych, niespotykanych wcześniej 

na danym terenie gatunków flory i fauny. 
(Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wykonana przez IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k.) 

 

Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. 

Najbliżej w linii prostej od obszarów objętych programem Natura 2000 od planowanego 

przedsięwzięcia znajdują się: 

• Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027– 12,34 km na wschód; 

• Dolina Małej Panwi PLH160008 – 13 km na południe; 

• Szumirad PLH160020 – 13,56 km na północ; 

• Zbiornik Turawa PLB160004 – 18,90 km na zachód. 

Prócz powyższych w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obszary chronione: 

• Rezerwat Cisy koło Sierakowa– 6,92 km; 

• Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą - otulina– 8,88 km; 

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nad Bziniczką – 9,77 km. 

Na terenie tym nie występują obszary Parków Narodowych, leśnych kompleksów, ochrony 

uzdrowiskowej, brak pomników historii wpisanych na „Listę Światowego Dziedzictwa”. 

Omawiany obszar inwestycji znajduje się poza terenami o płytkim zaleganiu wód. Najbliżej 

położonym tego rodzaju obszarem chroniony przez konwencję Ramsarską jest Rezerwat Przyrody 

Stawy Milickie, obszar ten znajduje się w odległości ok. 110 km na północny - zachód od działki na 

której powstanie inwestycja. 

Przedsięwzięcie nie znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Najbliżej położony tego 

rodzaju teren znajduje się w odległości około 3,38km na północny zachód - Lasy Stobrawsko - 

Turawskie. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu 

na ww. obszar. Ze względu na odległość oraz charakter inwestycji nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania inwestycji na wspomniane powyżej formy ochrony przyrody.  

W najbliższej okolicy przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary chronione na 

podstawie przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.). 

 

A. Wpływ inwestycji na rośliny i grzyby podlegające ochronie 

W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin. Prócz tego nie stwierdzono występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
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Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. W związku z 

realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, ponieważ na 

przedmiotowy terenie roślinność nie występuje. 

 

B. Wpływ inwestycji na chronione zwierzęta 

Na miejscu  inwestycji nie stwierdzono miejsc stałego przebywania i rozrodu zwierząt wymienionych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt. 

 

4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami  

W sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytki 

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie występują. 

Najbliższe zabytki to: 

• Osada w Warłowie – 2,58 km na zachód 

• Kościół cmentarny pw. Św. Walentego - 2,6 km na południe 

• Kościół parafialny pw. Św. Magdaleny -2,61 km na południe 

• Dwór w Dobrodzieniu –  2,78 km na południe  

 

5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia  

Nie nastąpią żadne zmiany w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia na przedmiotowej 

działce. Działalność stacji demontażu pojazdów relatywnie przyczyna się do efektywniejszego 

wykorzystania terenu na jakim ma powitać inwestycja. Przetwarzanie  odpadów a w dalszej 

kolejności ich ponowne wykorzystanie przyczynią się do znacznego obniżenia globalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych a co z tym się wiąże negatywnemu wpływowi człowieka na 

środowisko przez co jego stan nie ulega pogorszeniu.  

 

6. Opis analizowanych wariantów  

A. Wariant proponowany przez inwestora 

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów  na terenie działki 

ewidencyjnej nr  616/38 w miejscowości Rzędowice. Inwestycja znajduje się na terenie istniejącego 

auto serwisu. Przewiduje się adaptację hali - przeprowadzenie drobnych prac adaptacyjnych mające 

na celu dostosowanie pomieszczeń do warunków pracy. Odpady magazynowane na zewnątrz 

wytworzone podczas adaptacji będą wykorzystywały istniejącą infrastrukturę utwardzonego palcu. 

Utwardzony i skanalizowany zostanie teren pełniący funkcję sektora przyjmowania i magazynowania 

przyjętych pojazdów, który zostanie wyposażony w urządzenie ważące. 

Racjonalnym działaniem pod względem ochrony środowiska jest wykorzystanie jego elementów w 

naszym przypadku będzie to użycie istniejącego budynku, a nie budowa nowego. Takie działanie 

wiąże się z oszczędnościami na surowcach i nakładach pracy, a w konsekwencji czego z 

ograniczeniem emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wykorzystanie nowego terenu wiązałoby 

się ze znacznie większą ingerencją w środowisko przyrodnicze. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę 

względy ekonomiczne tj. wybranie innego wariantu niż proponowany nie jest racjonalne i wiąże się z 
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zakupem gruntu o parametrach sprzyjających lokalizowaniu tego rodzaju inwestycji, co w znaczący 

sposób podnosi koszt całej operacji.  

 

B. Wariant alternatywny: 

Naturalnie najłatwiejszym do podjęcia wariantem byłoby nie podejmowanie inwestycji w całości lub 

w części, niemniej jednak taka sytuacja jest całkowicie nieuzasadniona. Lokowanie przedsięwzięcia w 

nowym miejscu będzie wiązała się z większymi kosztami, ale i także z o wiele większym negatywnym 

wpływem na środowisko. 

Proponowanym wariantem jest ten mówiący o podjęciu przedsięwzięcia przy częściowym 

wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury. Takie rozwiązane jest najlepszym możliwym do podjęcia, 

jego wykonanie jest proste a wpływ a środowisko jest niewspółmiernie mniejszy od budowy od 

podstaw. Ponowne wykorzystanie czegoś co istnieje (budynki, plac magazynowy) świetnie wpisuje się 

w idee recyklingu. 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska: 

Odpady towarzyszą ludzkości praktycznie od początku istnienia naszego gatunku. Powstają na 

każdym etapie naszej działalność, a większość z nich można ponownie wykorzystać, przy czym 

najwdzięczniejszymi z punktu widzenia recyklingu odpadami są metale. Mogą one być wielokrotnie 

wykorzystywane, a ich wielokrotne przetapianie nie wpływa negatywnie na ich właściwości. Prócz 

tego ogromną popularnością cieszą się inne surowce wtórne takie jak szkło, papier czy też wszelakie 

tworzywa sztuczne. Szkło i materiały z niego wykonane są poszukiwanym materiałem w branży 

szklarskiej. Dodatek stłuczki szklanej, czyli szkła które poddano procesowi recyklingu, podczas 

produkcji wyrobów ze szkła znacznie obniża temperaturę topnienia surówki w kadzi, ale także 

redukuje koszty procesu wytwórczego partii szkła (oszczędność na energii jaką trzeba dostarczyć oraz 

materiałów potrzebnych do produkcji). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku papieru oraz 

tworzyw sztucznych – mniejszy koszt produkcji, mniejszy wpływ na środowisko na skutek emisji 

gazów cieplarnianych emitowanych podczas pozyskiwania surowca do produkcji – wycinanie lasów, 

pozyskiwanie ropy naftowej. 

Możliwość ponownego wykorzystania tego samego przedmiotu powoduje, iż odpad przestaje być 

bezużyteczny i bezwartościowy, a nabiera on cech towaru użytkowego posiadającego swoją wartość. 

Spowodowało to powstanie zakładów, których profilem działalności jest demontaż oraz odzyskiwanie 

cennych materiałów ze zużytych lub nienadających się z innych względów do dalszej eksploatacji 

pojazdów. Działalność tych przedsięwzięć jest ściśle powiązana z innymi gałęziami przemysłu (huty, 

papiernie, zakłady produkujące paliwa alternatywne i inne). W wyniku działalności człowieka 

powstają odpady, które mogą niejednokrotnie stanowić zagrożenie dla środowiska. Zdarza się, iż 

odpady które można byłoby ponownie wykorzystać zaśmiecają lasy czy wpływają negatywnie na 

elementy natury zmieniając chemizm gleby lub wód powierzchniowych i podziemnych.  Należy też 

pamiętać, iż istotnym problemem jest także nadmierna emisja zanieczyszczeń w postaci gazów 

cieplarnianych lub pyłów związanych z pozyskiwaniem np. rudy z której to po wytopie uzyskamy 

nowy czysty metal. Ze względu na ograniczoność dostępnych zasobów natury wykorzystanie 

ponowne jego elementów jest jak najbardziej uzasadnione, a działalność opisywanych zakładów 

powinna się spotykać z aprobatą i zrozumieniem społeczeństwa, które nie tylko troszczy się o swój 

los, ale także los następnych pokoleń. Lokalizacja zakładu poza obszarami zabudowanymi także 
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przemawia za uruchomieniem inwestycji na działce Inwestora. Problematycznym podczas pracy 

zakładu może okazać się hałas, wywołany na skutek pracy np. ciężkiego sprzętu. Z przeprowadzonej 

analizy wynika, iż działalność przedsiębiorstwa, a więc emisji hałasu nie wpłynie negatywnie na 

okoliczne tereny.  Redukcję hałasu można osiągnąć stosując odpowiedne rozwiązania techniczne i 

technologiczne na terenie inwestycji. Dzięki temu zakład pracować będzie bardziej efektywnie i 

ekonomicznie, a jego wpływ na środowisko będzie ograniczony do minimum. Do najważniejszych 

rozwiązań można zaliczyć:  

• wykonanie zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko – 

magazynowanie pojazdów na specjalnie przygotowanym do tego szczelnym placu 

wyposażonym w separator substancji ropopochodnych. Możliwe jest także zakrywanie 

odpadów magazynowanych na zewnątrz przed wpływem czynników atmosferycznych, 

magazynowanie odpadów tylko we wskazany sposób, w wyznaczonych i do tego 

przystosowanych miejscach; 

• przyjmowanie, segregacja oraz przygotowanie transportów odpadów do ponownego 

wykorzystania; 

• organizacja rynku dostawców i odbiorców odpadów.    

Stacja demontażu pojazdów jest instalacją, której zadaniem jest przyjmowanie i bezpieczne 

demontowanie zużytych i nienadających się do dalszej eksploatacji pojazdów. Pojazdy trafiające do 

zakładu to pojazdy wysłużone, często niespełniające jakichkolwiek norm emisyjnych lub z wyciekami 

płynów eksploatacyjnych. Procesowi demontażu poddawane także będą pojazdy młodsze których 

naprawa okazała się zbyt kosztowna lub wręcz niemożliwa. Każdy pojazd trafiający do instalacji 

demontowany będzie według ściśle określonych zasad zgodnie zobowiązującym stanem prawnym. 

Odpady podczas i po procesie demontażu gromadzone będą w sposób uporządkowany w 

wyznaczonych miejscach. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w przystosowanych tego 

pojemnikach lub kontenerach, tak aby ich gromadzenie nie zagrażało środowisku. Na zakładzie 

demontażu ciąży obowiązek corocznej sprawozdawczości z osiągniętych poziomów odzysku i 

recyklingu. Działalność tego rodzaju zakładu jest kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, do którego zadań należy sprawdzanie prowadzonej dokumentacji, weryfikacja 

spełniania przez podmiot minimalnych wymagań przez tą instalacje. Zgoła odmienną sytuacje 

spotyka się w obiektach na terenie których to w sposób nielegalny dokonywany jest demontaż 

pojazdów. Nieprzestrzegane są żadne przepisy w tym BHP, odpady gromadzone są w sposób 

chaotyczny często w nieszczelnych pojemnikach bezpośrednio na ziemi. Zdążają się sytuacje, w 

których to jedynym pożądanym surowcem z tego rodzaju pojazdów jest odpad w postaci złomu. 

Pozostałe odpady zostają zakopane, wywiezione do lasu lub co gorsza spalone. Osobną kwestią są też 

osoby lub grupy osób trudniące się działalnością przestępczą, a demontaż pojazdów pochodzących z 

kradzieży jest dla nich nielegalnym, łatwym i nieopodatkowanym źródłem dochodów. 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant proponowany przez Inwestora, 

obejmujący wykorzystanie istniejących budynków. Wpływ inwestycji zarówno na etapie 

uruchamiania i eksploatacji będzie minimalny i mieszczący się w obowiązujących normach, co zostało 

wykazane w niniejszym opracowaniu. 

 

7. Przewidywane wielkości emisji i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia   



Raport o oddziaływaniu na środowisko stacji demontażu pojazdów dla P.H.U „POLTI” Rafał Półtorak wykonany przez 
Centrum Ochrony Środowiska ul. Polna 7, 62-006 Kobylnica, tel. 61 661 00 21, www.centrumos.pl, biuro@centrumos.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony,  obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane)  prezentowany w 

przedmiotowym opracowaniu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, 

znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. 
19 

Wydrukowane na papierze ekologicznym – wyprodukowanym w 100% z makulatury 

 

Emisja ścieków i wód opadowych  

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Nie dotyczy 

B. na eksploatacji przedsięwzięcia 

Ścieki powstałe z urządzeń sanitarnych będą charakteryzowały się składem i właściwościami 

typowymi dla ścieków bytowych. W związku z warunkami technicznymi i ekonomicznymi ścieki 

bytowe doprowadzane będą zbiornika bezodpływowego (szambo), a dalej wybierane wozem 

asenizacyjnym przekazywane będą do oczyszczalni. Można założyć iż ilość powstających ścieków 

stanowi ok. 95 % ilości wody pobranej z sieci wodociągowej. Zakłada się, iż w trakcie funkcjonowania 

zakładu objętość zużytej wody nie przekroczy zapisów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 

2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z zapisami rozporządzenia przyjęto, iż ilość wody zużywana przez dla 

pracownika biurowego wynosi 0,015 m³/d oraz pracownika fizycznego - 0,060 m3/d.  

Zakłada się, iż na terenie inwestycji docelowo będzie pracować do 9 pracowników fizycznych oraz 1 

pracownik biurowy. 

Obliczenia zużytej wody dla: 

A. Pracownicy fizyczni: 

a) Dobowe zużycie wody przez pracowników fizycznych. 

Qd1 =Qf [m
3/d] · Pf [os], 

Gdzie: 

Qf = 0,060 m3/d 

Pf = 9 osób 

Qd1 = 0,060 m3/d · 9 = 0,54 m3/d 

 

b) Rocznie zużycie wody przez pracowników fizycznych. 

Qrok1 = Qd1 · T [m3/rok] 

Gdzie: 

Qd1 = 0,54 m3/d 

T = 240 dni 

Qrok1 = 0,54 · 240 = 129,60 [m3/rok] 

B. Pracownicy biurowi 

c) Dobowe zużycie wody przez pracowników biurowych 

Qd1 =Qf [m
3/d] · Pb [os], 

Gdzie: 

Qf = 0,015 m3/d 

Pb = 1 osoba 

Qd1 = 0,015 m3/d · 1 = 0,015 m3/d 

d) Rocznie zużycie wody przez pracowników biurowych 

Qrok2 = Qd1 · T [m3/rok] 
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Gdzie: 

Qd2 = 0,015 m3/d 

T = 240 dni 

Qrok2 = 0,015 · 240 = 3,60 [m3/rok] 

Obliczenia ilości powstałych ścieków bytowo-gospodarczych: 

Qśbr = Qrok1 + Qrok2) · 95% [m3/rok] 

Gdzie: 

Qrok1 = 129,60 [m3/rok] 

Qrok2 = 3,60 [m3/rok] 

Qśbr = (129,60 + 3,60) · 95% 

Qśbr = 126,54 [m3/rok] 

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych nie przekroczy w skali roku 126,54 m3. 

 

I. Ścieki opadowe 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

Nie dotyczy 

B. na eksploatacji przedsięwzięcia: 

Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z pokrycia dachowego praz z placu magazynowego. 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali nie są traktowane jako ścieki ponieważ z zasady nie 

zawierają substancji niebezpiecznych w swoim składzie. Wody padające na tereny zanieczyszczone 

(sektory stacji demontażu) kierowane będą do kanalizacji zakładowej gromadzącej ścieki 

przemysłowe. Będą one oczyszczane w zainstalowanym separatorze substancji ropopochodnych, a 

dalej kierowane do zbiornika bezodpływowego (szambo). Odpady (inne niż niebezpieczne) 

gromadzone będą na zewnątrz na placu magazynowym w kontenerach lub pojemnikach. Realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości oraz jakości wód opadowych odprowadzanych z terenu 

nieruchomości. Dodatkowo ukształtowanie terenu sprawi iż wody roztopowe i opadowe nie będą 

wydostawać się poza działkę na której powstanie instalacja. 
 

Ścieki przemysłowe powstające poprzez opady atmosferyczne. 

Z planowanej stacji demontażu pojazdów odprowadzane będą w następujące ilości ścieków 

przemysłowych: 

Q = q x ψ x ɸ x F 

gdzie: 

F - powierzchnia całkowita zlewni 

Fz – powierzchnia zredukowana 

ɸ - współczynnik opóźnienia, dla zlewni F<1,0 ha ɸ=1,0 

ψ - współczynnik spływu, dla terenów utwardzonych, szczelnych wynosi 0,9 

q - natężenie deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie p = 20%, o częstotliwości c=5 lat (raz na 

pięć lat i o czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min.) 

 

Obliczenie średniego dobowego zrzutu ścieków dla opadu rocznego H=510 mm 
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Qrocz. = H x Fz x ψ x ɸ [m3] 

F=550 m2 

H=510 mm=0,510 m 

Qśr. rocz. = 0,510 m x 495 m2 x 0,9 x 1,0 

Qśr. rocz. = 227 m3/rok 

Qśrd = 227 m3/rok / 365 dni 

Qśrd = 0,622 m3/d 

 

Obliczanie wielkości maksymalnego sekundowego zrzutu ścieków dla q = 130 l/s/ha 

 

Qmaxsek = qmax x F x ψ x ɸ 

Qmaxsek = 130 x 0,055 x 0,9 x 1,0 

Qmaxsek = 6,435 l/s 

 

Obliczenie ilości maksymalnego rocznego zrzutu ścieków 

Roczny maksymalny przepływ ścieków obliczono dla rocznego maksymalnego opadu H = 550 mm 

 

Qmax.rocz. = H x F x ψ x ɸ 

Qmax.rocz. = 0,550 x 550 x 0,9 x 1,0 

Qmax.rocz. = 272,3 m3/rok 

 

Zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.  1757). Ścieki przemysłowe wytwarzane 

przez stacje demontażu trafiające do kanalizacji innego podmiot będą spełniać następujące wymogi:  

• nie będą stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia 

kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz 

oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub 

do ziemi i stosowania osadów ściekowych; 

• właściciel stacji demontażu będzie spełniał warunki posiadanego pozwolenia 

wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa 

wodnego; 

•  temperatura ścieków przemysłowych nie przekracza 35°C, a odczyn pH mieści się w 

przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których 

pH mieści się w przedziale od 8 do 10; 

Każdorazowo zwartość zawiesin ogólnych nie przekroczy wartości wyższych niż 100 mg/l, a 

węglowodorów ropopochodnych nie przekroczą wartości 15 mg/l. 

 

II. Ścieki powstające w wyniku czyszczenia pomieszczeń i sektorów. 

Zakłada się iż pomieszczenia, w których to dokonywane jest osuszanie oraz demontaż pojazdów będą 

sprzątane raz na dwa tygodnie, co przekłada się w skali roku na około 26 zabiegów. Oczyszczanie 
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zabrudzonych powierzchni będzie wykonywane za pomocą szmat oraz sorbentów („na sucho”) lub 

zmywane wodą np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 

Do oszacowania ilości ścieków przyjęto następujące założenia, iż umycie 1 m2 zabrudzonej 

powierzchni wymaga zużycia 1 dm3 wody. 

Ilość zużytej wody obliczono na podstawie niniejszego wzoru: 

Q2 = Qh * F * Z[dm3/rok] 

gdzie: 

Qh – pobór wody do higienizacji, Qh = 0,001m3/m2, 

F – powierzchnia obszaru, na którym prowadzone są operacje demontażu, F = 295m2, 

Z – liczba zabiegów w ciągu roku, Z = 26/rok 

Q2 rok = Qh * F * Z = 0,001m3/m2 * 295m2 * 26/rok = 7,67m3/rok 

Q2rok = 7,67[m3/rok] 

Q2d = Q2rok/365 = 0,021 

Q2h = 0,00088 [m3/h] 

 

Ścieki opadowe pochodzące ze stacji demontażu pojazdów również są ściekami przemysłowymi. Stąd 

też ich szacunkowa ilość zawiera się w wartościach przedstawionych dla ścieków przemysłowych. 

Emisja odpadów  

A. Na etapie budowy 

Emisje odpadów o innym charakterze będą powstawać w trakcie etapu adaptacji inwestycji. Będą to 

głównie odpady z grupy 17 (odpady z adaptacji obiektu budowlanego). Rodzaje oraz kody tych 

odpadów przedstawia poniższa tabela. 

 
 Tabela 1 Wyszczególnienie rodzajów odpadów powstających przy budowie obiektu wraz z określeniem ich pochodzenia oraz 

sposób zagospodarowania oraz miejsca magazynowania odpadów powstających przy adaptacji zakładu 

Lp. 
Kod odpadu  i rodzaj 

odpadu 

Maksymalna 

ilość odpadu 

[Mg] 

Źródło powstania 

odpadu 

Sposób zagospodarowania oraz 

miejsca magazynowania 

1. 

15 01 01 - 

Opakowania z 

papieru i tektury 

0,10 

Opakowania z papieru i 

tektury po surowcach 

budowlanych 
Odpad gromadzony będzie w 

oznakowanym pojemniku na 

placu budowy, po napełnieniu 

wytwórca odpadu przekaże go 

uprawnionym podmiotom do 

odzysku lub zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 

2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 93). 

Zgodnie z ustawą o odpadach 

obowiązek zagospodarowania 

odpadów leży po stronie 

wytwórcy tj. firmy wykonującej 

prace budowlane. 

2. 

15 01 02 - 

Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

0,10 

Folia służąca za 

opakowaniowa oraz 

styropian po surowcach 

budowlanych. 

3. 

17 01 01 - 

Odpady z betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórki i remontów 

0,50 

Odpady betowe oraz 

cegły powstające 

podczas budowy 

budynku. 

4. 

17 09 04 - 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

0,10 

Zmieszane odpady 

niedające się 

zakwalifikować do 

powyższych grup po 

surowcach budowlanych 

5,  17 04 05- Metale 0,50 Odpad pozostały po 
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żelazne konstrukcji planowanego 

budynku. 

Razem 1,30  

 

Przewiduje się, iż w wyniku prac budowlanych wydobędzie się maksymalnie 200 m3 ziemi oraz gleby. 

Całość usuniętej gleby i ziemi zostanie wykorzystana na terenie przedmiotowej inwestycji do 

niwelacji terenu. W związku z powyższym nie nastąpi wytworzenie odpadu o kodzie 17 05 04 - Gleba i 

ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 

B. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Działalność stacji demontażu pojazdów polega na transporcie do zakładu pojazdów, ich 

przyjmowaniu,  dalej na przetwarzaniu, a w ostateczności wytwarzaniu z nich odpadów. Przewiduje 

się aby instalacja była w stanie maksymalnie w ciągu roku przetworzyć: 

• do 2200 Mg odpadów o kodzie 16 01 04*- Zużyte lub nie nadające się do użytkowania 

pojazdy; 

• do 2500 Mg odpadów o kodzie 16 01 06 - Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 

nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

W ostatecznym rozrachunku całkowita moc przerobowa instalacji wynosić będzie maksymalnie 4700 

Mg odpadów na rok.   

Działalność stacji demontażu pojazdów prowadzona jest zgodnie i w oparciu o zapisy ustawy o 

odpadach oraz z wymogami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dla stacji 

demontażu. 

Sposób postępowania z odpadami leżą w gestii wytwórców odpadów. Obowiązujące określają jasne 

zasady, wedle których należy zapobiegać powstawaniu odpadów lub minimalizować ich 

powstawanie. Określają także sposoby przechowywania i postępowania z odpadami aby nie zagrażały 

życiu i zdrowiu oraz środowisku. 

Najważniejszą zasadą jaka panować będzie na terenie zakładu to jak największe dążenie do 

zapobiegania w powstawaniu odpadów, a gdy to będzie niemożliwe do ograniczenia ich ilości do 

niezbędnego minimum. Priorytetowe będzie poddawanie odpadów odzyskowi lub recyklingowi , a w 

ostateczności gdy niemożliwym będzie zastosowanie jednego z powyższych odpady, będą 

unieszkodliwienie z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Główny nacisk nakładany na wytwórcę 

odpadów sprowadza się do redukcji powstających odpadów oraz kontroli nad ich wytwarzaniem. Na 

terenie zakładu odpady będą wytwarzane na skutek demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

natomiast rzeczą naturalną będzie także wytwarzanie odpadów komunalnych pochodzących z 

zaplecza socjalno-biurowego oraz powstających na skutek prac porządkowych. Należy zwrócić 

uwagę, iż masa odpadów poddawanych przetwarzaniu nie przekroczy wartości, dla których to 

przedsięwzięcie wymagałoby uzyskania pozwolenia zintegrowanego (do 10 Mg/d w przypadku 

odpadów o kodzie 16 01 04* oraz do 50 Mg/d w przypadku odpadu o kodzie 16 01 06).  Odpady 

wytwarzane przez zakład gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach 

w przeznaczonych i przystosowanych do ich magazynowania oznaczonych pojemnikach lub 

kontenerach. Odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny ze względu na przepisy BHP oraz 

uniemożlwiający pogorszenie stanu środowiska.   

Jak już było to wspomniane wcześniej priorytetowe będzie przekazywanie odpadów uprawnionym 

podmiotom, posiadającym aktualne decyzje dotyczące gospodarowaniem odpadami w celu poddania 
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ich procesom odzysku lub recyklingu, a w ostateczności, gdy niemożliwym będzie zastosowanie 

jednego z powyższych odpady będą unieszkodliwienie z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 

Odpady w postaci olejów samochodowych będą magazynowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Magazynowane 

odpadów odbywać się będzie w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej 

trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki 

elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, 

a na  pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY” oraz kod lub 

kody odpadów wynikające z aktualni obowiązującego katalogu odpadów. 

Szczegółowa masa odpadów wytwarzana przez stacje demontażu pojazdów znajduje się w tabeli 

załączonej do niniejszego opracowania. 

 

Emisja hałasu 

A. Na etapie budowy 

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac 

montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców.  

Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, 

krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu 

związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn 

oraz czasu ich pracy. 

Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 

r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zm.), poziom mocy akustycznej urządzeń 

stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie powinien przekraczać: 

• spycharki i ładowarki gąsienicowe – 103 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW);  

• spycharki, koparki i ładowarki kołowe – 101 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW); 

• kruszarki do betonu, młoty pneumatyczne – 105 dB (masa urządzenia m ≤ 15 kg); 

• agregaty sprężarkowe – 97 dB (moc netto urządzenia P ≤ 15 kW); 

• agregaty prądotwórcze, spawalnicze – 97 dB (moc elektryczna urządzenia 2 kW < Pel ≤ 10 

kW); 

Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich, w zależności od rodzaju wykonywanej operacji, wynosi 

od 100-105 dB (zgodnie z ITB338). 

W czasie pracy maszyny maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LA = 60 dB, który może 

być odbierany jako uciążliwy wynosi zatem: 

• LWA = 95 dB – dz,60dB ≈ 20 m 

• LWA = 100 dB – dz,60dB ≈ 35 m, 

• LWA = 105 dB – dz,60dB ≈ 55 m, 

• LWA = 110 dB – dz,60dB ≈ 85 m. 
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B. Na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Ruch samochodów 

Przeprowadzono analizę dla: 

Liczba pojazdów poruszających się w poszczególnych porach doby: 

• 8 godz. pory dziennej 

• p. lekkie: 15 szt. 

• p. ciężkie : 5 szt. 

• wózek widłowy (elektryczny)  -1 szt. 

• holownik : 1 szt. 

• źródło powierzchniowe- budynek SDP – 1 szt. : 

(źródła hałasu: wkrętarki, pilarki, przecinarki – ok. 84dB; izolacyjność akustyczna ścian 

budynku :25dB) 

Moc akustyczna w oparciu o poniższą  tabelę. 

Tabela 2 Moce akustyczne 

Operacja 

Moc akustyczna pojazdów[dB] 
Czas operacji pojazdu 

[sekundy] 

lekkie ciężkie  

 

koparka 

 

lekkie ciężkie 

Start 97 105 85 105 5 

Hamowanie 94 100 82 100 3 

Jazda po terenie np. 

manewrowanie 
94 100 82 100 

(zależy od długości 

drogi) 

Samochody poruszają się po terenie inwestycji ze średnią prędkością 10 km/h. 

Jako ekrany potraktowano budynek znajdujący się w chwili obecnej na analizowanym terenie,  a 

który zostanie  zaadaptowany na obiekty SDP, oraz ogrodzenie- płot betonowy w całości szczelny o 

wysokości 2 m. 

Stacja demontażu pojazdów będzie czynna tylko w godzinach dziennych. 
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Rysunek 1 Oznaczone źródła hałasu
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Wyniki: 

LAeq , dzień: wartość największa występuje w punkcie (100,110,0.0) i wynosi 75.2 dB(A) 

Wyznaczono punkty z najwyższymi wartościami izotonów: 

A- 75,2 dB 

B- 69,8 dB 

C -66,9 dB 

D- 60,2 dB. 

 

W załączeniu izofony dla pory dziennej, oraz wyniki. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych 

norm hałasu poza granicami działki. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii 

wprowadzanych do środowiska. Źródłem emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza będą 

transport zebranych odpadów do i z instalacji oraz ogrzewanie pomieszczeń.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia najważniejsza będzie prawidłowa gospodarka zbieranymi 

odpadami uwzględniająca ich prawidłowe magazynowanie oraz jak najlepsze ich dalsze 

zagospodarowanie. 

 

A.  Na etapie budowy 

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe i charakterystyczne dla placów budów o 

małej i średniej wielkości. Spowodowane są one min.  pracą maszyn budowlanych, zwiększonym 

natężeniem ruchu pojazdów czy też wykonywaniem robót ziemnych. Sam etap realizacji 

planowanego przedsięwzięcia nie wymaga budowy budynków infrastruktury czy też utwardzenia 

placu magazynowego. Na tym etapie emitowane będą zanieczyszczenia gazowe wchodzące w skład 

spalin emitowanych przez silniki spalinowe pojazdów i maszyn roboczych, a także pyły. Emisja 

występować będzie w godzinach pracy. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy głównie od czasu 

pracy urządzeń.   

Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych prac można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń do 

powietrza będzie stanem przejściowym w pełni odwracalnym, a jego emisja ustanie z chwilą 

zakończenia prac w efekcie czego nie spowoduje istotnych zmian w stanie powietrza.  

Oszacowanie wielkości emisji w jednostce czasu podczas tych prac jest praktycznie niemożliwie ze 

względu na jej znaczną zmienność wynikającą z charakteru prac związanych z realizacją inwestycji, a 

uciążliwość ruchu samochodowego będzie zdecydowanie niższy, niż ten uwzględniony w obliczeniach 

na etapie eksploatacji inwestycji. Ze względu na fakt, że projektowana inwestycja polegać będzie na 

adaptacji istniejącej na działce infrastruktury, oddziaływanie inwestycji w trakcie budowy będzie 

chwilowe i krótkotrwałe i zakończy się z chwilą ukończenia prac budowlanych. Całość prac zakończy 

ustawienie kontenerów, pojemników służących do magazynowania zbieranych odpadów na 

utwardzonym placu. 

B. Na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Źródłami emisji na analizowanym terenie będą : 

• ruch pojazdów; 

• kotłownia na pelet  
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Przyjęto: 

Źródłem emisji mogą być jedynie pojazdy poruszające się po terenie inwestycji  – przewiduje się : 

• Do  5 pojazdów ciężarowych na dobę  poruszających się po terenie  powyżej 3,5 Mg 

• Do 1 pojazdu typu holownik–powyżej  3,5 Mg 

• Do 10 pojazdów osobowych  na dobę poruszających się po terenie (w tym pracownicy 

dojeżdżający do pracy, klienci)  

Ocena wpływu inwestycji wykazała że: 

Podstawowymi źródłami emisji na terenie inwestycji będzie : 

• wjazd i wyjazd pojazdów . 

• praca kotłowni 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje poza jej 

granicami przekraczania dopuszczalnych stężeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń. 

Emisja substancji podczas poruszania pojazdów jest nie ulegnie zmianie i jest bardzo mała. Zamknie 

się w granicach działki Inwestora. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony 

Środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. z 2008r. Nr poz. 150 ze zmianami) decyzja ustalająca 

rodzaje i ilości substancji  zanieczyszczonych dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza nie 

dotyczy zanieczyszczeń emitowanych w sposób niezorganizowany tj. między innymi w procesach 

spalania w silnikach spalinowych. 

Przyjęto jednak do modelowania w czasie jednej najbardziej niekorzystnej godziny na terenie 

zakładu   następujące dane: 

• 2  pojazdy ciężarowe (samochód ciężarowy  oraz holownik ) 

• 10  pojazdów osobowych 

Wskaźniki emisji: 

Pojazdy, Maszyny 

Do określenia wielkości emisji  przyjęto wskaźniki emisji ujęte w „Opracowanie charakterystyk 

emisji  zanieczyszczeń  z silników spalinowych pojazdów samochodowych” prof. nzw. dr hab. Inż. 

Zdzisława Chłopka – Warszawa 2007 r. 
Tabela 3 Wartości emisji samochody osobowe 

Samochody osobowe 

Vśr NOX NO2 CO PM SO2 C6H6 

20 0,1083 0,032 1,2219 0,002274 0,00579 0,00299 

30 0,0925 0,0277 0,8192 0,00211 0,004485 0,002025 

40 0,0809 0,02427 0,66189 0,002359 0,004087 0,001702 

50 0,07408 0,02222 0,59259 0,002418 0,003836 0,001548 

60 0,07248 0,02174 0,53926 0,002205 0,003484 0,001385 

70 0,07653 0,02296 0,48457 0,001889 0,003072 0,001204 

80 0,086583 0,025975 0,442797 0,001714 0,002754 0,001069 

90 0,102874 0,030862 0,44341 0,001868 0,002677 0,001044 
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Tabela 4 Wartości emisji samochody ciężarowe 

 

Emisję obliczono ze wzoru: 

E= R * l*e/ 1000 

Gdzie: 

E = emisja dla danego odcinka 

R = ruch pojazdów 

l = długość emitora 

e = współczynnik emisji  g na odcinek 

Wartości stężeń dyspozycyjnych przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (MŚ DZ.U. Nr 

16  poz. 87), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.(Dz.U. z 

2012 r. poz. 1031). w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu określono dla pyłu PM2,5 normę roczną Da, ale nie ma określonej 

normy1-godzinnej (D1) . 

Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów 

substancji w powietrzu, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia ,wymagane jest sprawdzenie, 

czy obliczone stężenia średnioroczne spełniają warunek Sa < = Da - R, ale jedynie wtedy, gdy 

wcześniejsze obliczenia stężeń 1-godzinnych wykazują, że Smm > 0,1 x D1. 

W związku z tym, że obecnie dla PM2,5 nie jest określone D1, to nie można wykazać, że Smm > 0,1 x 

D1 i że trzeba wykonać obliczenia stężeń średniorocznych.  

Metodyka referencyjna nie przewidziała takiego przypadku, więc obecnie nie ma podstawy prawnej 

żądania we wnioskach obliczeń rozprzestrzeniania się pyłu PM2,5 zgodnej z tą metodyką. 

Do czasu wydania nowego rozporządzenia z nową metodyką referencyjną powinno się w dowolny 

sposób wykazać we wniosku, że dla pyłu PM2,5 spełniony jest warunek Sa < = Da - R, czyli że stężenia 

średnioroczne poza terenem zakładu nie przekraczają normy rocznej dla pyłu PM2,5 pomniejszonej o 

tło. 

Do analizy wykorzystano zatem  obliczenia stężeń średniorocznych Sa pyłu PM10. Przy założeniu, że 

emisja PM2,5=PM10, to można te stężenia pyłu PM10 (bez ponownych obliczeń rozprzestrzeniania 

Samochody ciężarowe 

Vśr NOX NO2 CO PM SO2 C6H6 

20 1,1745 0,3523 0,6057 0,0284 0,01938 0,02050 

30 0,7752 0,2325 0,4388 0,020647 0,0161 0,01469 

40 0,66456 0,19939 0,3764 0,01729 0,01375 0,01203 

50 0,6763 0,2029 0,3260 0,014561 0,01175 0,00931 

60 0,7031 0,21094 0,2979 0,0131 0,01167 0,007405 

70 0,6971 0,2091 0,2985 0,01330 0,013343 0,006669 

80 0,669682 0,20090 0,2949 0,012982 0,01455 0,005635 

90 0,6914 0,2074 0,2524 0,010878 0,013838 0,003331 
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się zanieczyszczeń) . W opisie analizy wskazujemy, że tak obliczone Sa poza terenem zakładu  nie 

przekracza dla pyłu PM2,5 normy rocznej pomniejszonej o tło (Da-R). 
 

 

 Tabela 5 Emisja Łączna z poruszania się pojazdów po terenie zakładu 

 Substancja 
Wielkość emisji 

 
Kg/h/100m 

 
Tlenek węgla 0,00073528 

 
Dwutlenek azotu 0,00006414 

 
Dwutlenek siarki 0,00006837 

 
Pył PM10 0,000036919 

 
Pył PM 2,5 0,000036919 

 
benzen 0,000025762 

  

Kotłownia : 

Przewidziany czas pracy : 1460 godzin (maksymalnie 4 godziny/ dziennie); 

Opalany peletem 

 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 
Bmax = Q/Wd*h [dm3/h] 
 
gdzie : Q – moc  [kJ/h]; 
Wd – wartość opałowa paliwa [kJ/dm3] 
h- sprawność cieplna  
Maksymalna ilość zużywanego paliwa= 
 
B max =  17.500/42.500 x 0,92 = 0,45 dm/h 
 
Szacuje się, ze zużycie paliwa przy planowanym obciążeniu 92% mocy wyniesie: 
0,45 dm3/h x 1462 h x 92% = 6,0 m3 
Do obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji zamieszczone w tabeli. 

 

 

Tabela 6 Wskaźniki emisji 

zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

Pył 1 1 

Dwutlenek siarki (SO2) 19 19 

Tlenki azotu jako NO2 5 5 

Tlenek węgla (CO) 0,4 0,4 
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W obliczeniach wykorzystano wzory: 

Emisja pyłu: 

Ep = B max x E’p 

Gdzie: 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’p – wskaźnik emisji pyłu 

Ep = 0,00735 x 1 = 0,00735  kg/h; 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 28 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,00045 x 28/100 = 0,000126 kg/h 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

E SO2 = B max  x E’ x S 

gdzie: 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’ – wskaźnik dla dwutlenku siarki 

S- procentowa zawartość siarki całkowitej w paliwie 

E SO 2 = 0,00045 x 19 x 0,01 = 0,000855 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu 

ENO2 = Bmax x E’ 

Gdzie 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’ – wskaźnik emisji tlenków azotu 

ENO2 = 0,00045 x 5 = 0,00225 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax x E 

Gdzie 

B Max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’- wskaźnik emisji tlenku węgla 

ECO = 0,00045 x 0,4  = 0,00018 kg/h 
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 Tabela 7 Łączna emisja pochodząca z ogrzewania 

Nazwa substancji Wielkość emisji w kg/h 

1. Pył PM 10 0,000126 

2. Dwutlenek siarki 0,000855 

3. Dwutlenek azotu 0,00225 

4. Tlenek węgla 0,00018 

5 Pył PM 2,5 0,000126 
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Rysunek 2 Drogi pokonywane przez pojazdy i maszyny oraz lokalizacja emitorów 

 

Powyżej plan źródeł emisji 
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 Tabela 8 Wyniki emisji: 

WARTOSCI  NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH 

------------------------------------------------------------------------------------- 

|   Wielkość   Miano    Wartość naj-       Wartość                Współrzędne [m]   | 

|                       wieksza spośród    odniesienia           punktu wystąpienia | 

|                       obliczonych        lub wartość          największej wartości| 

|                                          dopuszczalna            x        y     z | 

===================================================================================== 

                              Benzen  

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie rok) 

               ug/m3           0.227                               120      30    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  

               ug/m3           0.034       Da - R = 4.000          110      90    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30.000 ug/m3 

                 %             0.0            0.200           

------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Dwutlenek azotu  

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie rok) 

               ug/m3           1.893                               120     150    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  

               ug/m3           0.194       Da - R = 25.000         120     150    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1 

                 %             0.0            0.200           

   (D1 =  200.00 ug/m3 ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Dwutlenek siarki 

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie rok) 

               ug/m3           1.043                               120     150    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  

               ug/m3           0.123       Da - R = 14.000         120     150    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1 

                 %             0.0            0.274           

   (D1 =  350.00 ug/m3 ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Pył zawieszony PM10  

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie rok) 

               ug/m3           0.179                               120      30    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  

               ug/m3           0.026       Da - R = 18.000         110      90    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  280.00 ug/m3 

                 %             0.0            0.200           

------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Pył zawieszony PM 2,5 

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie rok) 

               ug/m3           0.179                               120      30    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  

               ug/m3           0.026       Da - R = 23.000         110      90    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  280.00 ug/m3 

                 %             0.0            0.200           

------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Tlenek węgla 

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie rok) 

               ug/m3           6.522                               120      30    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  
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               ug/m3           0.976              -           110      90    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30000.00 ug/m3 

                 %             0.0            0.200           

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koniec obliczeń 

Nie odnotowano przekroczeń żadnej z analizowanych substancji. 

W załączniku Izolinie oraz wyniki z danymi wejściowymi. 

8. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

I. Działania minimalizujące oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. 

A. etap realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy 

B. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z pokrycia dachowego oraz z placu magazynowego. 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali magazynowej nie są traktowane  jako ścieki ponieważ             

z zasady nie zawierają substancji niebezpiecznych w swoim składzie. Wody opadowe padające na 

tereny zanieczyszczone (sektory stacji demontażu) kierowane będą do kanalizacji gromadzącej ścieki 

przemysłowe. Będą one oczyszczane w zainstalowanym separatorze substancji ropopochodnych, 

dalej kierowane będą do zbiornika bezodpływowego (szambo). Odpady (inne niż niebezpieczne) 

gromadzone na zewnątrz, na placu magazynowym gromadzone będą w kontenerach lub 

pojemnikach – miejsce magazynowania odpadów będzie miało miejsce na placu. Realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości oraz jakości wód opadowych odprowadzanych z terenu 

nieruchomości. Dodatkowo ukształtowanie terenu sprawi, iż wody roztopowe i opadowe nie będą 

wydostawać się poza teren, na którym powstanie instalacja. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę 

przedsięwzięcia, brak konieczności odwodnienia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko 

gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że 

realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych 

określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry. 

II. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na gospodarkę odpadami. 

A. etap realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. 

B. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Na terenie przedsięwzięcia stosowana będzie właściwa gospodarka odpadami, która to obejmuje w 

pierwszej kolejności poddawanie odpadów procesom odzysku lub recyklingu, a w razie braku 

możliwości odzysku unieszkodliwieniu. Wszelkie podmioty odbierające odpady posiadać będą 

stosowne ważne uprawnienia i zezwolenia. 
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III. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję hałasu. 

A. etap realizacji przedsięwzięcia. 

Sam etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymaga jedynie adaptacji istniejącego budynku, w 

którym przeprowadzany będzie proces demontażu pojazdów, wybudowania placu pełniącego funkcję 

sektora przyjmowania i magazynowania przyjętych pojazdów. Na sektor magazynowania odpadów 

wykorzystany zostanie istniejący utwardzony, plac magazynowy. Dodatkowo wykonane zostaną 

drobne prace adaptacyjne. Całość prac zakończy ustawienie pojemników lub kontenerów służących 

do magazynowania zbieranych odpadów na utwardzonym placu. W związku z powyższym etap 

realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania znaczących emisji substancji lub 

energii wprowadzanych do środowiska. 

Niemniej jednak proponuje się, aby ograniczyć uciążliwość adaptacji następujące to związania: 

• prace budowlane i adaptacyjne będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej; 

• na terenie robót należy zapewnić odpowiednią organizację czasu i miejsca pracy; 

• ograniczenie „pustych przejazdów”, a także pracy sprzętu na biegu jałowym. 

• uciążliwości związane z budową placu i adaptacją budynku będą krótkotrwałe i w pełni 

odwracalne, ustąpią z chwilą zakończenia prac. 

B. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

• działalność zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na 

terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej (tereny podlegające ochronie akustycznej). 

• zmniejszenie liczby przejazdów związanych z transportem odpadów poprzez wysyłanie 

pełnych partii transportowych oraz ograniczenie tzw. pustych przejazdów; 

• optymalizacje pracy zakładu, tak aby pracował on w trakcie dnia; 

• wszelkie prace przy odpadach (np. załadunek i rozładunek) będą odbywać się w taki sposób, 

aby ilość hałasu została ograniczona do minimum; 

• dbanie o infrastrukturę zakładu ograniczające zużycie maszyn oraz ograniczenie zarówno w 

przypadku emisji substancji do powietrza jak i hałasu; 

 

IV. Obszar ograniczonego użytkowania. 

V. W myśl art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z 

przeprowadzonej analizy nie stwierdzono konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego 

użytkowania. Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

hałasu na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

 

VI. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

A. etap realizacji przedsięwzięcia. 

Proponuje się aby ograniczyć uciążliwość adaptacji następujące to związania: 

• prace adaptacyjne będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej; 

• na terenie robót należy zapewnić odpowiednią organizację czasu i miejsca pracy; 

• ograniczenie „pustych przejazdów”, a także pracy sprzętu na biegu jałowym. 

• uciążliwości związane z adaptacją budynku będą krótkotrwałe i w pełni odwracalne, ustąpią z 

chwilą zakończenia prac. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko stacji demontażu pojazdów dla P.H.U „POLTI” Rafał Półtorak wykonany przez 
Centrum Ochrony Środowiska ul. Polna 7, 62-006 Kobylnica, tel. 61 661 00 21, www.centrumos.pl, biuro@centrumos.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony,  obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane)  prezentowany w 

przedmiotowym opracowaniu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, 

znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. 
37 

Wydrukowane na papierze ekologicznym – wyprodukowanym w 100% z makulatury 

B. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

• ograniczenie „pustych przejazdów”, a także pracy sprzętu na biegu jałowym. 

• emisja do powietrza nie będzie w znaczący sposób przekraczana - źródłami emisji będzie piec 

wykorzystywany do ogrzewania oraz środki transportu; 

• zastosowaniu do ogrzewania kotła opalanego „czystszym paliwem” np. gazem ziemnym. 

 

VII. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na środowisko przyrodnicze szczególnie 

formy ochrony przyrody, przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru. 

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. Najbliżej 

w linii prostej od obszarów objętych programem Natura 2000 od planowanego przedsięwzięcia 

znajdują się: Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027– 12,34km na wschód, Dolina Małej Panwi 

PLH160008 – 13km na południe; Szumirad PLH160020 – 13,56km na północ; Zbiornik Turawa 

PLB160004 – 18,90km na zachód. Prócz powyższych w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się 

następujące obszary chronione: Rezerwat Cisy koło Sierakowa– 6,92km; Park Krajobrazowy Lasy nad 

Górną Liswartą - otulina– 8,88km; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nad Bziniczką – 9,77km. Na 

terenie tym nie występują obszary Parków Narodowych, leśnych kompleksów, ochrony 

uzdrowiskowej, brak pomników historii wpisanych na „Listę Światowego Dziedzictwa”. 

9. Określenie przewidywanego odziaływania na środowisko analizowanego wariantu. 

I. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z pokrycia dachowego praz z placu magazynowego. 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali magazynowej nie są traktowane jako ścieki ponieważ                           

z zasady nie zawierają substancji niebezpiecznych w swoim składzie. Wody opadowe padające na 

tereny zanieczyszczone (sektory stacji demontażu) kierowane będą do kanalizacji zakładowej 

gromadzącej ścieki przemysłowe. Będą one oczyszczane w zainstalowanym separatorze substancji 

ropopochodnych, a dalej kierowane będą do zbiornika bezodpływowego (szambo). Odpady (inne niż 

niebezpieczne) gromadzone będą na zewnątrz na placu magazynowym w kontenerach lub 

pojemnikach. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości oraz jakości wód opadowych 

odprowadzanych z terenu nieruchomości. Dodatkowo ukształtowanie terenu sprawi, iż wody 

roztopowe i opadowe nie będą wydostawać się poza działkę, na której powstanie instalacja.  Biorąc 

pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, brak konieczności odwodnienia oraz planowane 

rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego 

oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W 

związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na 

osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza rzeki Odry. 
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II. Oddziaływanie w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. Zakres oddziaływania wskazano we wcześniej części niniejszego opracowania. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Nie występują przesłanki jakoby gospodarka odpadami na terenie inwestycji była prowadzona w 

sposób nieprawidłowy. Zebrane na terenie planowanego obiektu odpady magazynowane będą w 

wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych do tego miejscach, w selektywny sposób do czasu 

przekazania ich do uprawnionego odbiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenia. Zakład będzie 

wyposażony w szereg kontenerów lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się 

w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w wyznaczonym i 

zamykanym pomieszczeniu o szczelnym, nieprzenikliwym podłożu. Miejsce to będzie wyposażone w 

sorbenty oraz szmaty które służyć będą do zbierana przypadkowo rozlanych płynów oraz olei. 

Odpady niebezpieczne będą gromadzone w pojemnikach odpornych na ich działanie, dodatkowo 

oleje odpadowe zostaną magazynowane zgodnie  z obowiązującymi zasadami. Odpady inne niż 

niebezpieczne magazynowane na zewnątrz gromadzone będą na utwardzonym podłożu (pojemniki 

lub kontenery), a każdy z nich będzie czytelnie opisany. Odpady w pierwszej kolejności zostaną 

przekazane do odzysku, a w ostateczności przy braku możliwości odzysku zostaną przekazane do 

unieszkodliwienia. Dodatkowo inwestor zobowiązuje się do wypełniania obowiązków jakie na nim 

ciążą względem prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości dotyczącej wytwarzanych i 

zbieranych odpadów oraz posiadania stosownych umów na ich odbiór. 

 

III. Oddziaływanie na klimat akustyczny. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie polega na adaptacji hali oraz budowie placu magazynowego celem 

uruchomienia stacji demontażu pojazdów. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy stwierdzić można: 

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące 

się w odległości ok. 300 m w kierunku północnym od zakładu. 

 Za główne źródło hałasu na terenie zakładu uznać można ruch pojazdów związanych z rozładunkiem i 

załadunkiem odpadów. Prognozowany poziom hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu 

nie obejmuje swoim zasięgiem terenów chronionych akustycznie, a więc inwestycja nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

IV. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Uciążliwości związane z adaptacją pomieszczeń będą miały charakter krótkotrwały w pełni 

odwracalny i ustąpią z chwilą zakończenia całego procesu. Z uwagi na fakt, zmienności w czasie 

proces adaptacji nie ma możliwości matematycznego oszacowania jego wpływu na środowisko. 

Emisja niezorganizowana związana z pracą sprzętu oraz ruchem pojazdów w trakcie realizacji jest 

swoim charakterem podobna do emisji, jaka występuje podczas zwykłej eksploatacji zakładu. Emisja 

ta została szczegółowo oceniona, pod względem jej uciążliwości na stan zanieczyszczenia powietrza, 
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w niniejszym opracowaniu. Przeprowadzona analiza wykazała, że oddziaływanie źródeł emisji na stan 

zanieczyszczenia powietrza nie przekracza obowiązujących norm. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazują, że stężenia emitowanych 

przez zakład substancji (jednogodzinne, średnioroczne i maksymalne) w tym pyłu zawieszonego 

PM2,5 i PM10 są niższe od wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz do 

wartości odniesienia uśrednionych do jednej godziny i roku (pomniejszonych o tło zanieczyszczeń) 

zarówno na poziomie ziemi jak i poziomie zabudowy najbliższych budynków mieszkalnych. 

Stężenia maksymalne substancji emitowanych przez zakład do środowiska, tj. benzenu, dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, oraz pyłu z PM10 i PM2,5 są dużo niższe od wartości 10 % 

odpowiednich wartości odniesienia. 

W związku z powyższym nie odnotowano przekroczeń żadnej z analizowanych substancji. 

W załączeniu do niniejszego opracowania znajdują się mapy wraz zaznaczonymi izoliniami oraz 

szczegółowymi wynikami obliczeń komputerowych. 

Nie przewiduje się, aby na terenie przyszłego zakładu była zlokalizowana instalacja, której działalność 

wymagałaby uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i która wymaga 

zgłoszenia. Dodatkowo nie będą zlokalizowane instalacje podlegające przepisom rozdziału 6 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych 

z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558) - emitujące LZO. 

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. Najbliżej 

w linii prostej od obszarów objętych programem Natura 2000 od planowanego przedsięwzięcia 

znajdują się: Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027– 12,34 km na wschód, Dolina Małej Panwi 

PLH160008 – 13 km na południe; Szumirad PLH160020 – 13,56 km na północ; Zbiornik Turawa 

PLB160004 – 18,9 0km na zachód.. Prócz powyższych w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują 

się następujące obszary chronione: Rezerwat Cisy koło Sierakowa– 6,92 km; Park Krajobrazowy Lasy 

nad Górną Liswartą - otulina– 8,88 km; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nad Bziniczką – 9,77 km. 

Na terenie tym nie występują obszary Parków Narodowych, leśnych kompleksów, ochrony 

uzdrowiskowej, brak pomników historii wpisanych na „Listę Światowego Dziedzictwa”. 

Oddziaływanie źródeł emisji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w 

powietrzu i wartości odniesienia w związku z tym nie przewiduje się żadnego oddziaływania na 

obszary podlegające ochronie. 

W najbliższej okolicy inwestycji nie występują obszary chronione na podstawie przepisów ustawy o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.). 

V. Oddziaływanie na krajobraz. 

Niniejsza inwestycja polega na uruchomieniu i prowadzeniu stacji demontażu pojazdów popularnie 

zwanej szrotem. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie przekształconym ręką człowieka na terenie 

zurbanizowanym, obecnie użytkowanym jako serwis samochodowy.  

Niniejsze przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na krajobraz. Przedsięwzięcie nie przyczyni się do 

zakłócenia otaczającego krajobrazu, ponieważ adaptacja hali na terenie nieruchomości nie będzie 

miała negatywnego wpływu na krajobraz. 
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VI. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. 

Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazują, że stężenia emitowanych 

przez zakład substancji (jednogodzinne, średnioroczne i maksymalne) w tym pyłu zawieszonego 

PM2,5 i PM10 są niższe od wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz do 

wartości odniesienia uśrednionych do jednej godziny i roku (pomniejszonych o tło zanieczyszczeń). 

zarówno na poziomie ziemi jak i poziomie zabudowy najbliższych budynków mieszkalnych. 

Stężenia maksymalne substancji emitowanych przez zakład do środowiska, tj. benzenu, dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, oraz pyłu z PM10 i PM2,5 są dużo niższe od wartości 10 % 

odpowiednich wartości odniesienia. Nie odnotowano przekroczeń żadnej z analizowanych substancji. 

Wszelkie oddziaływania będą ograniczały się do obszaru wewnątrz przedmiotowej inwestycji i nie 

będą wykraczały poza jej granice. Szczelne ogrodzenie terenu inwestycji ograniczająca możliwość 

wejścia na jej teren osób niepowołanych oraz przypadkowego wtargnięcia fauny na teren inwestycji. 

Inwestycja nie będzie wiązała się z wycinką drzew lub krzewów, usuwaniem lub przemieszczaniem 

gleby, zmianami stosunków wodnych, niszczeniem siedlisk roślin i zwierząt.  

VIII. Oddziaływanie na gleby. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Na terenie inwestycji zostanie wkopany osobny zbiornik gromadzący ścieki przemysłowe (szambo). 

Przewiduje się, iż w wyniku prac budowlanych wydobędzie się maksymalnie 200 m3 ziemi oraz gleby. 

Całość wydobytej gleby i ziemi zostanie wykorzystana na terenie budowy do niwelacji terenu. W 

związku z powyższym nie nastąpi wytworzenie odpadu o kodzie 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Co ważne zastosowane nie nastąpi zmiana stosunków 

wodnych, teren nie będzie w jakikolwiek sposób meliorowany lub odwadniany. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia 

Zakład będzie wyposażony w szereg kontenerów lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

znajdujących się w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w 

wyznaczonym i zamykanym pomieszczeniu o szczelnym, nieprzenikliwym podłożu. Miejsce to będzie 

wyposażone w sorbenty oraz szmaty, które służyć będą do zbierana przypadkowo rozlanych płynów 

oraz olei. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w pojemnikach odpornych na ich działanie, 

dodatkowo oleje odpadowe będą magazynowane zgodnie  z obowiązującymi zasadami. Odpady inne 

niż niebezpieczne magazynowane na zewnątrz gromadzone będą na utwardzonym podłożu 

(pojemniki lub kontenery), a każdy z nich będzie czytelnie opisany.  Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami teren stacji demontażu będzie posiadał w szczelny plac wyposażony w układ separacji 

substancji ropopochodnych. Wody opadowe padające na tereny zanieczyszczone (sektory stacji 

demontażu) kierowane będą do kanalizacji zakładowej gromadzącej ścieki przemysłowe. Będą one 

oczyszczane w zainstalowanym separatorze substancji ropopochodnych, a dalej kierowane będą do 

zbiornika bezodpływowego (szambo). Odpady (inne niż niebezpieczne) będą gromadzone na 

zewnątrz na placu magazynowym kontenerach lub pojemnikach. Nie dopuszcza się magazynowania 

odpadów bezpośrednio na ziemi. Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji na środowisko glebowe. 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko stacji demontażu pojazdów dla P.H.U „POLTI” Rafał Półtorak wykonany przez 
Centrum Ochrony Środowiska ul. Polna 7, 62-006 Kobylnica, tel. 61 661 00 21, www.centrumos.pl, biuro@centrumos.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony,  obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane)  prezentowany w 

przedmiotowym opracowaniu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, 

znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. 
41 

Wydrukowane na papierze ekologicznym – wyprodukowanym w 100% z makulatury 

IX. Oddziaływanie w przypadku poważnej awarii. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy.  Przedsięwzięcia polega na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i zaplecza przy 

zastosowaniu drobnych prac adaptacyjnych. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Do sytuacji awaryjnych należy zaliczyć te powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku sprzętu 

pracującego na terenie inwestycji. Wówczas to może nastąpić niezamierzone i przypadkowe rozlanie 

płynów eksploatacyjnych lub elektrolitu z uszkodzonego akumulatora. W przypadku wystąpienia 

takiej sytuacji odpad, jaki powstanie należy niezwłocznie i możliwie jak najszybciej zebrać po 

wcześniejszym zneutralizowaniu za pomocą sorbentu i umieścić w szczelnym pojemniku. W 

przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu (pożar, niekontrolowany wyciek) podejmowane 

będą działania w postaci gaszenia pożaru odpowiednimi środkami gaśniczymi oraz zabezpieczania 

terenu przed spływaniem substancji do gleby (usypywanie nasypów wokół zagrożonego terenu). Na 

wyposażeniu zakładu w celu jego pełnego zabezpieczenia przed skutkami niekontrolowanych 

wycieków znajdować się będzie sorbent w ilości wystarczającej do jego neutralizacji. 

IX. Klimat - sytuacje ekstremalne. 

Większość zderzeń ekstremalnych warunków klimatycznych nie będzie miało wpływu na działanie 

przedsiębiorstwa – fale upałów, długotrwałe susze, zamarzanie i odmarzanie, fale chłodu. 

Ekstremalne opady mogą doprowadzić do przepełnienia kanalizacji (podczas bardzo intensywnych, 

nawalnych opadów deszczu). Sytuacja ta związana będzie ze specyfiką działania kanalizacji 

deszczowej oraz ze sposobem jej projektowania, niemniej jednak w przypadku ustania opadów z 

placu zostanie odprowadzona woda. Intensywne opady śniegu mogą krótkotrwale doprowadzić do 

opóźnień transportu utrudniając odbiór odpadów lub ich dostarczanie do zakładu, jednakże nie 

będzie to miało wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wystąpienie w regionie podtopień lub 

powodzi może doprowadzić do ograniczenia pozyskiwania surowca. Po ustaniu zagrożenia ze strony 

powodzi lub podtopień może nastąpić wzrost masy dostarczanych odpadów – oczyszczanie zalanego 

tereny, wyburzenia zniszczonych obiektów, których naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie. 

10. Oddziaływanie skumulowane. 

W okolicy planowanej inwestycji nie występują źródła emisji o podobnym charakterze. Najbliżej 

znajdująca się instalacja służąca demontażowi pojazdów znajduje się w odległości ok 15 km na północ 

od działalności inwestora. Źródła emisji zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji emitować 

będą przede wszystkim substancje charakterystyczne dla procesów energetycznego spalania paliw – 

ogrzewanie pomieszczeń oraz spalanie paliw w pojazdach samochodowych. Ich skumulowane 

oddziaływanie z innymi podobnymi źródłami emisji tego samego charakteru zostało uwzględnione w 

podawanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska aktualnym stanem zanieczyszczenia 

powietrza dla omawianego terenu. Przy obliczeniach uciążliwości poszczególnych projektowanych 

źródeł emisji uwzględniono tło zanieczyszczeń, które jest wynikiem oddziaływania wszystkich 

istniejących w okolicy źródeł emisji. 

W potencjalnym zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się inne źródła 

hałasu, a jego poziom nie zostaje przekroczony poza granicami zakładu.  

Efekt oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu nie występuje. 
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11. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe odziaływania na środowisko. 
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Oddziaływanie pomiędzy 

poszczególnymi  elementami: 

- brak 

- małe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych. 

Na terenie, na którym to ma zostać uruchomiona stacja demontażu pojazdów funkcjonuje serwis 

samochodowy, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami nie występują. Najbliższe zabytki to: Osada w Warłowie – 2,58 km na zachód, Kościół 

cmentarny pw. Św. Walentego - 2,6 km na południe, Kościół parafialny pw. Św. Magdaleny -2,61 km 

na południe, Dwór w Dobrodzieniu –  2,78 km na południe. Należy zwrócić uwagę, iż obiekty te nie 

znajdują się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedmiotowej instalacji, a zatem nie wystąpi 

możliwość negatywnego wpływu planowanej inwestycji na chronione zbytki na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Nie przewiduje się bezpośredniego ani pośredniego oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 
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zabytki zarówno na etapie jego eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji zakładu.  

W wyniku funkcjonowania zakładu nie dojdzie do sytuacji, która mogłaby się przyczynić się do 

bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla zabytków wywołanych np. przez wibracje czy też 

ruchy masowe. 

13. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 

środowisko.  

I. Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. Roboty ograniczą się do prac związanych z adaptacją hali – z uwagi na fakt, że 

przedmiotowy obiekt jest nowo wybudowanym, projektowany był jako serwis samochodowy, spełnia 

wymogi stawiane na sektor demontażu pojazdów. Prace adaptacyjne polegać będą na zainstalowaniu 

narzędzi i urządzeń służących do prawidłowego demontażu pojazdów. Prace budowlane związane z 

placem będą polegały na zainstalowaniu systemu odprowadzenia ścieków przemysłowych, który 

zostanie wyposażony w separator substancji ropopochodnych zakończony zbiornikiem 

bezodpływowym oraz następnie na uszczelnieniu i utwardzeniu placu. Teren  inwestycji znajduje się 

pośród pól uprawnych, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m w 

kierunku północnym od zakładu. Należy zaznaczyć, że przed lokalizacją stacji demontażu znajduje się 

budynek mieszkalny właściciela. Prace adaptacyjne i budowlane zostaną przeprowadzone przez 

profesjonalne firmy zgodnie ze sztuką i z zachowaniem najwyższymi standardów, w sposób 

ograniczający i minimalizujący negatywne oddziaływanie na ludzi i dobra materialne. Wytworzone na 

etapie odpady zostaną prawidłowo zagospodarowane przez ich wytwórców. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Nie przewiduje się, aby wystąpiły oddziaływania mogące wpłynąć w sposób pośredni lub 

bezpośredni. 

Na dobra materialne znajdujące się w sąsiedztwie przedsięwzięcia a w ten sposób spowodować ich 

uszkodzenie lub zniszczenie. Działalność zakłada nie powoduje powstania wibracji lub ruchów ziemi. 

Inwestor zdaje sobie sprawę z tego, iż mogą wystąpić chwilowe przekroczenia natężenia hałasu, 

jednak będą to zdarzenia rzadkie, niezamierzone mające charakter czysto incydentalny. W związku z 

tym nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na ludzi, dodatkowo wykazano w 

przeprowadzonej analizie, iż działalność zakładu nie spowoduje zanieczyszczenia atmosfery 

substancjami niebezpiecznymi. 

 

II. Oddziaływanie na wody. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. Roboty ograniczą się do drobnych prac. Prace zostaną przeprowadzone przez 

profesjonalne firmy zgodnie ze sztuką i z zachowaniem najwyższymi standardów. Nie będzie miała 

miejsce zmiana stosunków wodnych. 

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z pokrycia dachowego oraz z placu magazynowego. 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali magazynowej nie są traktowane jako ścieki ponieważ z 

zasady nie zawierają substancji niebezpiecznych w swoim składzie. Wody opadowe padające na 

tereny zanieczyszczone (sektory stacji demontażu) kierowane będą do kanalizacji zakładowej 
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gromadzącej ścieki przemysłowe. Będą one oczyszczane w zainstalowanym separatorze substancji 

ropopochodnych, a dalej kierowane będą do zbiornika bezodpływowego (szambo). Odpady (inne niż 

niebezpieczne) gromadzone na zewnątrz na placu magazynowym, gromadzone będą w kontenerach 

lub pojemnikach. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości oraz jakości wód opadowych 

odprowadzanych z terenu nieruchomości. Dodatkowo ukształtowanie terenu sprawi, iż wody 

roztopowe i opadowe nie będą wydostawać się poza działkę, na której powstanie instalacja. Biorąc 

pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, brak konieczności odwodnienia oraz planowane 

rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego 

oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W 

związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na 

osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza rzeki Odry. 

Należy jednoznacznie stwierdzić, że zastosowane rozwiązania minimalizujące oddziaływania na wody 

powierzchniowe i podziemne będą wystarczające. 

 

III. Oddziaływanie na powietrze. 

Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazują, że stężenia emitowanych 

przez zakład substancji (jednogodzinne, średnioroczne i maksymalne) w tym pyłu zawieszonego 

PM2,5 i PM10 są niższe od wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz do 

wartości odniesienia uśrednionych do jednej godziny i roku (pomniejszonych o tło zanieczyszczeń). 

zarówno na poziomie ziemi jak i poziomie zabudowy najbliższych budynków mieszkalnych. 

Stężenia maksymalne substancji emitowanych przez zakład do środowiska, tj. benzenu, dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, oraz pyłu z PM10 i PM2,5 są dużo niższe od wartości 10 % 

odpowiednich wartości odniesienia. 

W związku z powyższym nie odnotowano przekroczeń żadnej z analizowanych substancji. 

Według wariantu proponowanego przez Inwestora, działalność zakładu nie spowoduje 

ponadnormatywnego oddziaływania poza jego granicami i nie nastąpi sytuacja, w jakiej to dojdzie do 

przekroczeń obowiązujących standardów jakościowych powietrza. 

 

IV. Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, zwierzęta, rośliny i grzyby. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy. Nie przewiduje się niszczenia siedlisk przyrodniczych i zwierzęcych oraz roślin i grzybów. 

Roboty ograniczą się do drobnych prac budowlanych. Prace zostaną przeprowadzone przez 

profesjonalne firmy zgodnie ze sztuką i z zachowaniem najwyższymi standardów.   

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000.. Najbliżej 

w linii prostej od obszarów objętych programem Natura 2000 od planowanego przedsięwzięcia 

znajdują się: Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027– 12,34 km na wschód, Dolina Małej Panwi 

PLH160008 – 13 km na południe; Szumirad PLH160020 – 13,56 km na północ; Zbiornik Turawa 

PLB160004 – 18,90 km na zachód. Prócz powyższych w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się 

następujące obszary chronione: Rezerwat Cisy koło Sierakowa– 6,92km; Park Krajobrazowy Lasy nad 

Górną Liswartą - otulina– 8,88km; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nad Bziniczką – 9,77km. Na 



Raport o oddziaływaniu na środowisko stacji demontażu pojazdów dla P.H.U „POLTI” Rafał Półtorak wykonany przez 
Centrum Ochrony Środowiska ul. Polna 7, 62-006 Kobylnica, tel. 61 661 00 21, www.centrumos.pl, biuro@centrumos.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony,  obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane)  prezentowany w 

przedmiotowym opracowaniu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, 

znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. 
46 

Wydrukowane na papierze ekologicznym – wyprodukowanym w 100% z makulatury 

terenie tym nie występują obszary Parków Narodowych, leśnych kompleksów, ochrony 

uzdrowiskowej, brak pomników historii wpisanych na „Listę Światowego Dziedzictwa”. 

 

Oddziaływanie źródeł emisji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w 

powietrzu i wartości odniesienia w związku z tym nie przewiduje się żadnego oddziaływania na 

obszary podlegające ochronie.  Inwestycja nie będzie oddziaływała na siedliska przyrodnicze, 

zwierzęce oraz grzyby i rośliny, a samo oddziaływanie będzie ograniczało się do terenu wewnątrz 

granic działki, na której położona jest inwestycja. Na terenie przedmiotowej działki nie stwierdzono 

występowania cennych przyrodniczo roślin oraz zwierząt, ich siedlisk, a w związku z tym samym nie 

przewiduje się oddziałania na te składowe środowiska przyrodniczego. 

 

V. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi. 

A. na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Przewiduje się, iż w wyniku prac budowlanych wydobędzie się maksymalnie 200 m3 ziemi oraz gleby. 

Całość usuniętej gleby i ziemi zostanie wykorzystana na terenie budowy do niwelacji terenu. W 

związku z powyższym nie nastąpi wytworzenie odpadu o kodzie 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.  

B. etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi a także nie będzie wywoływała ruchów 

masowych ziemi. 

 

VI. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi  

Na terenie, na którym to ma zostać uruchomiona stacja demontażu pojazdów prowadzona jest 

działalność polegająca na naprawie i konserwacji pojazdów oraz sprzedaży części samochodowych. 

Na przedmiotowym terenie nie będzie żadnego oddziaływania zarówno podczas budowy placu jak i 

adaptacji hali demontażu, przystosowywaniu terenu do stacji demontażu jak i podczas późniejszej 

eksploatacji zakładu.  

Nie przewiduje się bezpośredniego ani pośredniego oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

zabytki zarówno na etapie jego eksploatacji jak ewentualnej likwidacji zakładu.  

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi a także nie będzie wywoływała ruchów 

masowych ziemi, ponieważ jest przekształcony pod obecną działalność – nastąpi adaptacja budynku. 

 

VII. Wzajemne oddziaływanie między elementami. 

Nie przewiduje się, aby miało miejsce negatywne oddziaływanie na środowisko. Uporządkowany i 

zorganizowany system gromadzenia odpadów oraz zabezpieczenie środowiska przed powstawaniem 

odcieków z odpadów poprzez zakrywanie kontenerów. Zredukowana emisja hałasu oraz 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pozostająca w granicach zakładu, a także brak 

oddziaływania inwestycji na zabytki decydują o braku powiązań między poszczególnymi elementami 

środowiska przyrodniczego. 
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14. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska.    

Zapisy art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku Prawo ochrony środowiska nie odnoszą się do 

przedmiotowej inwestycji, ponieważ nie następuje istotna zmiana technologii, a stosowana 

technologia będzie taka sama jak dotychczas zarówno na terenie planowanej inwestycji jak i na 

terenie takich samych przedsięwzięć działających na terenie całego kraju. 

15. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 

przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobu 

korzystania z nich. 

Przy zastosowaniu środków minimalizujących, które zaproponowano we wcześniejszej części 

opracowania oraz poprzez wykazaną niską uciążliwość dla ludzi i środowiska, nie uznaje się za 

konieczne ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenia granic tego obszaru,                 

a także ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu czy wymagań technicznych obiektów 

budowlanych. 

16. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.  

Prowadzenie stacji demontażu pojazdów oraz punktu zbierania odpadów nie powinno powodować 

wystąpienia konfliktów z okolicznymi mieszkańcami. Za najważniejszym przemawiającym za 

powstaniem inwestycji w omawianym miejscu jest jego położenie – zakład otaczają pola uprawne. 

Istotnym elementem funkcjonowania tego rodzaju przedsięwzięć jest ochrona środowiska poprzez 

ponowne wykorzystanie surowców. Prowadzenie przedmiotowych działalności jest regulowane przez 

przepisy prawa polskiego, działalność zakładu przyczynia się do zmniejszenia ilości 

niezagospodarowanych odpadów, oraz uszczelnienia systemu podatkowego państwa. Potencjalne 

zagrożenia wynikające z prowadzenia stacji demontażu zaliczyć możemy do drobnych konfliktów 

natury jednostkowej wynikających z niezadowolenia pojedynczych mieszkańców.  

Zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu można osiągnąć przez stosowanie 

przekazu informacyjnego oraz stałej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi mieszkańcami i 

inwestorem.  

Spoglądając w sposób obiektywny na planowanego przedsięwzięcia jego realizacja nie powinna 

przyczynić się do wystąpienia konfliktów społecznych związanych z działalnością zakładu. 

17. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie 

jego budowy i eksploatacji  

 

I. Monitoring emisji ścieków 

Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z pokrycia dachowego oraz z placu magazynowego. 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hal magazynowych nie są traktowane jako ścieki ponieważ                      

z zasady nie zawierają substancji niebezpiecznych w swoim składzie. Wody opadowe padające na 

tereny zanieczyszczone (sektory stacji demontażu) kierowane będą do kanalizacji zakładowej 

gromadzącej ścieki przemysłowe. Będą one oczyszczane w zainstalowanym separatorze substancji 

ropopochodnych, a dalej kierowane zostaną do zbiornika bezodpływowego (szambo). Odpady (inne 

niż niebezpieczne) gromadzone na zewnątrz na placu magazynowym, gromadzone będą w 
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kontenerach lub pojemnikach. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości oraz jakości 

wód opadowych odprowadzanych z terenu nieruchomości. Dodatkowo ukształtowanie terenu 

sprawi, iż wody roztopowe i opadowe nie będą wydostawać się poza działkę, na której powstanie 

instalacja.   

Na terenie zakładu zostanie wprowadzona kontrola stanu kanalizacji odprowadzającej ścieki 

przemysłowe, stopnia zapełnienia separatora substancji ropopochodnych oraz napełnienia 

zbiorników bezodpływowych - szambo gromadzące ścieki przemysłowe. W zależności gdy nastąpi 

dostateczne napełnienie zbiorników będzie on opróżniany wozem asenizacyjnym firmy zewnętrznej. 

Ścieki nie będą ze sobą mieszane. Ścieki bytowe i przemysłowe będą przekazywane do zakładów 

posiadających odpowiednie technologie pozwalające je oczyścić w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Na właścicielu instalacji ciąży obowiązek prowadzenia bilansu odprowadzanych do oczyszczalni 

ścieków, w tym przypadku rejestrowany będzie czas, objętość ścieków przekazywanych przez zakład. 

Prawidłowe dokonanie usługi będzie poświadczone przez dokument przyjęcia ścieków do 

oczyszczalni. Właściciel jest zobowiązany co najmniej 2 razy w roku do przeprowadzenia przeglądów 

eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja urządzeń oczyszczających ścieki 

przemysłowe będzie odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, 

a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia. W badaniach próbek 

ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się metodyki 

referencyjne analizy, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego w związku z czym ścieki będą poddawane badaniom jakościowym z 

częstotliwością dwóch badań w roku. Badania jakościowe ścieków będą dokonywane przez 

akredytowane laboratorium, a pobór próbek dokonywany będzie przez przeszkolonego pracownika 

laboratorium, za miejsce poboru prób służyć będzie punkt zlewny. 

 

II. Monitoring gospodarki odpadami  

Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów prowadzona będzie za pomocą kart przekazania odpadów 

i karty ewidencji odpadów zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 

2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 

Nr 249 póź 1673). 

Odpady, które powstają w trakcie funkcjonowania zakładu (inne niż odpady komunalne) będą 

ewidencjonowane zgodnie z wymaganiami art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 21). posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i 

jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.   

 

III. Monitoring hałasu  

 Nie dotyczy – nie jest wymagany. 

 

IV.  Monitoring zanieczyszczeń do powietrza 

Brzmienie Art. 147 ust. 4 i 5 Prawa ochrony środowiska zobowiązuje prowadzącego instalację nowo 

zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia do przeprowadzenia 

wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Zgodnie z wymogami obowiązek ten należy 

zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia 
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urządzenia. W myśl §7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 

innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008. Nr 215, poz. 1366), 

sprawozdanie z tych pomiarów, powinno zostać przedłożone właściwemu organowi.  

Wyniki pomiarów emisji powinny być ewidencjonowane w formie pisemnej - zgodnie z §12 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, 

poz.1291), a także w myśl art. 147 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, wyniki pomiarów powinny być 

przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.  

Wyniki pomiarów substancji gazowych i pyłowych do powietrza przedkłada się właściwemu organowi 

w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia pomiarów [zgodnie z §2 i §7 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz 

terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008. Nr 215, poz. 1366)].  

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz to, iż na terenie projektowanej stacji demontażu nie będzie 

zlokalizowana instalacja wymagająca zgłoszenia, oraz fakt iż źródła emisji zlokalizowane na terenie 

zakładu mają charakter źródeł emisji niezorganizowanej lub jak w przypadku kotła jego moc wynosi 

poniżej 1,0 MW, na terenie przedsięwzięcia nie będzie konieczności wykonywania ani pomiarów 

wstępnych lub okresowych.  

 

V.  Monitoring przyrodniczy  

 Nie dotyczy.  

19.  Opis zastosowanych metod prognozowania 

 

I. Metodyka prognozowania emisji ścieków   

Szacowanie ilość ścieków bytowych zostało określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 

2002, nr 8, poz. 70).    

 

II. Metodyka prognozowania propagacji hałasu  

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie oceny i 

kontroli poziomu hałasu w środowisku to niechciane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez 

działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch 

drogowy, kolejowy, samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. 

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska przed hałasem są: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. 

poz. 1232 ze zm. 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku – tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 112 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. 

U. poz. 1542 
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• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych 

oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. nr 215, poz. 1366 

Na terenie zakładu funkcjonować będą następujące obszary związanych z emisją hałasu - ruch 

pojazdów. 

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięków w środowisku dla pory dziennej (16 godzin w 

przedziale od godz. 6.00 do 22.00) i nocnej (8 godzin w przedziale od godz. 22.00 do 6.00) zostały 

określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1542) 

Poziomy te dotyczą terenów wymagających ochrony przed hałasem, przy czym ich wartości są różne 

w zależności od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Podział terenów na 4 kategorie 

świadczy o ścisłym związku między ochroną środowiska przed hałasem a jego funkcją urbanistyczną. 

Tereny lasów, nieużytków, obiektów gospodarczych oraz pasów drogowych nie podlegają ochronie 

przed hałasem regulowanej wyżej przytoczonymi przepisami.  

Biorąc pod uwagę, że najbliższe tereny chronione akustycznie to zabudowa jednorodzinna normy na 

tych terenach wynoszą: 

LAeqD = 50 dB w porze dziennej (600 – 2200) 

LAeqN = 40 dB w porze nocnej (2200 – 600) 

Równoważny poziom dźwięku A jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego 

dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym 

przedziale czasu odniesienia jest równa wartości średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego 

analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom dźwięku A określa się w 

decybelach [dB]. Oblicza się go wg. wzoru: 

LAeq,T ± ΔLAeq,T w decybelach (dB) 

gdzie: 

LAeq,T - uzyskana w wyniku pomiarów wartość równoważnego poziomu dźwięku dla czasu 

odniesienia T, dB 

ΔLAeq,T - niepewność oszacowania wartości poziomu równoważnego, dB 

T - czas odniesienia dla ustalenia poziomu równoważnego określają przepisy w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 600 do 2200 (pory dnia) i 

dla godzin od 2200 do 600 (pory nocy). 

Wobec powyższego za wartość dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, na terenach 

chronionych akustycznie przyjęto: 

• w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin dnia – 55 dB, 

• w ciągu 1 najniekorzystniejszej godziny nocy – 45 dB. 
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Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru: 

gdzie: 

LAWeqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB 

LAWn – poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako LW, dB 

ti – czas trwania danej operacji ruchowej, s  

T – czas oceny dla którego oblicza się poziom równoważny 

Dla źródeł stacjonarnych ekwiwalentny poziom dźwięku A w miejscu imisji usytuowanym w 

odległości rx od środka pojedynczego źródła dźwięku oblicza się zgodnie z zależnością: 

 Laeqri = LAWeq + Ko – 10 lg 4 Π – Lr – Le, dB 

 gdzie: 

LAWeq – ekwiwalentny poziom mocy akustycznej źródła punktowego, dB 

Ko – poprawka uwzględniająca wpływ kąta przestrzennego, dB/A/, 

Lr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości, dB/A/, 

LE – poprawka uwzględniająca wpływ ekranowania, dB/A/  

 

Wartość ekranowania obliczono ze wzoru: 

 Le = 10 lg [ 10 0,1Le1 + 10 0,1Le2 + 10 0,1Le3], dB 

 

gdzie: 

 Le1 – ekranowanie przez krawędź górną, dB/A/, 

 Le2, Le3 – ekranowanie przez krawędzie boczne, dB/A/ 

Ekranowanie obliczona się dla λ = 500 Hz. 

 Tabela 9 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu z 

wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym 

poziomem dźwięku A dB 
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1. a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40 
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b. Tereny szpitali poza miastem 

2. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związane ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

c. Tereny domów opieki  

d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi 

c. Tereny wypoczynkowo rekreacyjne poza 

miastem 

d. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 

tys. Mieszkańców ze zwartą zabudową 

mieszkaniową i koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych 

65 55 55 45 

Ruch samochodów 

Przeprowadzono analizę dla: 

Liczba pojazdów poruszających się w poszczególnych porach doby - 8 godz. pory dziennej, przewiduje 

się pracę poszczególnych urządzeń i pojazdów w następującym zakresie: 

• pojazdy lekkie - 15 szt.; 

• pojazdy ciężarowe –5szt.;   

• wózek widłowy (elektryczny)  -1 szt.; 

• holownik : 1 szt.; 

• źródło powierzchniowe- budynek SDP – 1 szt. : 

 (źródła hałasu: wkrętarki, pilarki, przecinarki – ok. 84dB; izolacyjność akustyczna ścian 

budynku :25dB) 

 
 Tabela 10 Moc akustyczna w oparciu o poniższą tabelę 

Operacja 

Moc akustyczna pojazdów[dB] 
Czas operacji pojazdu 

[sekundy] 

lekkie ciężkie 
Sprzęt 

(wózek) 

 

koparka 

 

lekkie ciężkie 

Start 97 105 85 105 5 

Hamowanie 94 100 82 100 3 

Jazda po terenie np. 

manewrowanie 
94 100 82 100 

(zależy od długości 

drogi) 
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I. Metodyka prognozowania emisji zanieczyszczeń do powietrza  

 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. ( Dz. U. z 2012 poz. 1031) w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, podzielone ze względu na: 

A. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu zróżnicowane ze względu: 

• ochronę zdrowia ludzi dla: uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej i pozostałego 

terenu kraju; 

• ochronę roślin. 

B. poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na 

ochronę ludzi oraz ochronę roślin; 

C. poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin; 

D. alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe 

przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi; 

Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu zostały określone w załączniku nr 1 

cytowanego wyżej rozporządzenia. Obszar, na którym zlokalizowana będzie inwestycja, nie zalicza się 

do obszarów ochrony uzdrowiskowej ani obszarów specjalnie chronionych. 

Zakres obliczeń stanu powietrza atmosferycznego: 

• zakres skrócony 

Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku: 

-   jednego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy 

Smm  0,1D1  

- zespołu emitorów, dla których spełniony jest warunek: 

Smm   0,1D1  

- jednego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy, przy 

jednoczesnym zachowaniu dwóch warunków - kryterium opadu pyłu: 

Ēfe  0,0667/n   he
3,15   [mg/s] 

      ( SEf Ł 0,0667 x h3,15 [mg/s]  )                  

- roczna emisja pyłu nie przekracza 10.000 Mg. 

Jeżeli spełnione są powyższe założenia na tym kończą się obliczenia wstępne. 

• zakres pełny 

Pełny zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku emitorów lub ich 

zespołów niespełniających warunków określonych powyżej. 

Jeżeli nie są spełnione warunki określone powyżej, to na całym obszarze, na którym dokonuje się 

obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu 

uśrednionych dla 1 godziny, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został 

spełniony warunek: 

Smm  D1  
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Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów spełniony jest warunek: 

Smm  0,1D1  

to na tym kończy się obliczenia. 

Natomiast dla pojedynczego emitora lub dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony 

warunek Smm  0,1D1 , należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu 

uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony 

warunek: 

Sa  Da - R 

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek na kryterium opadu pyłu, a w 

pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe. 

Jeżeli jednak nie jest spełniony warunek na kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia 

opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej w celu sprawdzenia warunku: 

Op  Dp - Rp 

Jeżeli w odległości od emitora mniejszej niż 10h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki 

mieszkalne, biurowe, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy 

budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia 

substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. 

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 

powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstości przekraczania P(D1) wartości D1 przez stężenia 

uśredniane dla 1 godziny jest nie większe niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 

0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Smm - najwyższe ze stężeń maksymalnych 

R - tło substancji 

Op - całkowity opad substancji pyłowej 

Dp - wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 

Rp - tło opadu substancji pyłowej 

e - numer emitora 

f - numer frakcji substancji pyłowej 

Ēf - średnia emisja danej frakcji substancji pyłowej dla okresu obliczeniowego 

n - liczba emitorów w zespole emitorów 

h - wysokość emitora 

 

Wskaźniki emisji: 

Pojazdy, Maszyny 

Do określenia wielkości emisji przyjęto wskaźniki emisji ujęte w „Opracowanie charakterystyk emisji  

zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” prof. nzw. dr hab. Inż. Zdzisława 

Chłopka – Warszawa 2007 r. 
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 Tabela 11 Wartości emisji samochody osobowe 

Samochody osobowe 

Vśr NOX NO2 CO PM SO2 C6H6 

20 0,1083 0,032 1,2219 0,002274 0,00579 0,00299 

30 0,0925 0,0277 0,8192 0,00211 0,004485 0,002025 

40 0,0809 0,02427 0,66189 0,002359 0,004087 0,001702 

50 0,07408 0,02222 0,59259 0,002418 0,003836 0,001548 

60 0,07248 0,02174 0,53926 0,002205 0,003484 0,001385 

70 0,07653 0,02296 0,48457 0,001889 0,003072 0,001204 

80 0,086583 0,025975 0,442797 0,001714 0,002754 0,001069 

90 0,102874 0,030862 0,44341 0,001868 0,002677 0,001044 

 

 Tabela 12 Wartości emisji samochody ciężarowe 

Emisję obliczono ze wzoru: 

E= R · l · e/ 1000 

Gdzie: 

E = emisja dla danego odcinka 

R = ruch pojazdów 

l = długość emitora 

e = współczynnik emisji g na odcinek 

 

Samochody ciężarowe 

20 1,1745 0,3523 0,6057 0,0284 0,01938 0,02050 

30 0,7752 0,2325 0,4388 0,020647 0,0161 0,01469 

40 0,66456 0,19939 0,3764 0,01729 0,01375 0,01203 

50 0,6763 0,2029 0,3260 0,014561 0,01175 0,00931 

60 0,7031 0,21094 0,2979 0,0131 0,01167 0,007405 

70 0,6971 0,2091 0,2985 0,01330 0,013343 0,006669 

80 0,669682 0,20090 0,2949 0,012982 0,01455 0,005635 

90 0,6914 0,2074 0,2524 0,010878 0,013838 0,003331 
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Wartości stężeń dyspozycyjnych przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (MŚ DZ.U. Nr 

16  poz. 87), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.(Dz.U. z 

2012 r. poz. 1031). w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu określono dla pyłu PM2,5 normę roczną Da, ale nie ma określonej 

normy1-godzinnej (D1) . 

Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów 

substancji w powietrzu, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia ,wymagane jest sprawdzenie, 

czy obliczone stężenia średnioroczne spełniają warunek Sa < = Da - R, ale jedynie wtedy, gdy 

wcześniejsze obliczenia stężeń 1-godzinnych wykazują, że Smm > 0,1 x D1. 

W związku z tym, że obecnie dla PM2,5 nie jest określone D1, to nie można wykazać, że Smm > 0,1 x 

D1 i że trzeba wykonać obliczenia stężeń średniorocznych.  

Metodyka referencyjna nie przewidziała takiego przypadku, więc obecnie nie ma podstawy prawnej 

żądania we wnioskach obliczeń rozprzestrzeniania się pyłu PM2,5 zgodnej z tą metodyką. 

Do czasu wydania nowego rozporządzenia z nową metodyką referencyjną powinno się w dowolny 

sposób wykazać we wniosku, że dla pyłu PM2,5 spełniony jest warunek Sa < = Da - R, czyli że stężenia 

średnioroczne poza terenem zakładu nie przekraczają normy rocznej dla pyłu PM2,5 pomniejszonej o 

tło. 

Do analizy wykorzystano zatem  obliczenia stężeń średniorocznych Sa pyłu PM10. Przy założeniu, że 

emisja PM2,5=PM10, to można te stężenia pyłu PM10 (bez ponownych obliczeń rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń) . W opisie analizy wskazujemy, że tak obliczone Sa poza terenem zakładu  nie 

przekracza dla pyłu PM2,5 normy rocznej pomniejszonej o tło (Da-R). 

Emisja Łączna z poruszania się pojazdów po terenie zakładu: 
 Tabela 13 Emisja łączna pojazdów 

 Substancja 
Wielkość emisji 

 
g/h/300m Kg/h/300m Kg/h/100m 

 
Tlenek węgla - - 0,00073528 

 
Dwutlenek azotu - - 0,00006414 

 
Dwutlenek siarki - - 0,00006837 

 
Pył PM10 - - 0,000036919 

 
Pył PM 2,5 - - 0,000036919 

 
benzen - - 0,000025762 

Kotłownia : 

Przewidziany czas pracy : 1460 godzin (maksymalnie 4 godziny/ dziennie); 

Piec opalany peletem 
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Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 
Bmax = Q/Wd*h [dm3/h] 
 
gdzie : Q – moc  [kJ/h]; 
Wd – wartość opałowa paliwa [kJ/dm3] 
h- sprawność cieplna  
Maksymalna ilość zużywanego paliwa= 
 
B max =  17.500/42.500 x 0,92 = 0,45 dm/h 
 
Szacuje się, ze zużycie paliwa przy planowanym obciążeniu 92% mocy wyniesie: 
0,45 dm3/h x 1462 h x 92% = 6,0 m3 
Do obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji zamieszczone w tabeli. 

 

 

Tabela 14 Wskaźniki emisji 

zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

Pył 1 1 

Dwutlenek siarki (SO2) 19 19 

Tlenki azotu jako NO2 5 5 

Tlenek węgla (CO) 0,4 0,4 

 

 

W obliczeniach wykorzystano wzory: 

Emisja pyłu: 

Ep = B max x E’p 

Gdzie: 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’p – wskaźnik emisji pyłu 

Ep = 0,00735 x 1 = 0,00735  kg/h; 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 28 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,00045 x 28/100 = 0,000126 kg/h 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

E SO2 = B max  x E’ x S 

gdzie: 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’ – wskaźnik dla dwutlenku siarki 
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S- procentowa zawartość siarki całkowitej w paliwie 

E SO 2 = 0,00045 x 19 x 0,01 = 0,000855 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu 

ENO2 = Bmax x E’ 

Gdzie 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’ – wskaźnik emisji tlenków azotu 

ENO2 = 0,00045 x 5 = 0,00225 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax x E 

Gdzie 

B max – maksymalne zużycie paliwa m3/h 

E’- wskaźnik emisji tlenku węgla 

ECO = 0,00045 x 0,4  = 0,00018 kg/h 

 Tabela 15 Łączna emisja pochodząca z ogrzewania 

Nazwa substancji Wielkość emisji w kg/h 

1. Pył PM 10 0,000126 

2. Dwutlenek siarki 0,000855 

3. Dwutlenek azotu 0,00225 

4. Tlenek węgla 0,00018 

5 Pył PM 2,5 0,000126 

 

 

20. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano opracowując raport  

Raport sporządzono opierając się na aktualnych przepisach oraz danych uzyskanych od Inwestora. 

Podstawowa metoda prognozowania wpływu przedsięwzięcia na komponenty środowiska była 

metoda analogii, a także wykorzystano przy tym doświadczenie zebrane w toku realizacji podobnych 

inwestycji.  
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Opracowując raport nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy.  

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Głównym celem sporządzania Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest ocena wpływu na 

środowisko planowanej inwestycji, a także identyfikacja uciążliwości dla środowiska wynikających z 

realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących ewentualne 

negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Opracowanie uwzględnia wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie ludzi, bazując na 

przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych ze szczegółowością i dokładnością 

odpowiednią do posiadanych danych.  W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż inwestycja 

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz gleb, jakości powietrza, hałasu, 

gospodarki wodno-ściekowej oraz wód gruntowych a także gospodarki odpadowej.    

Rozwiązania techniczne i technologiczne, jakie zostaną zastosowane na ternie inwestycji będą 

skuteczne i wystarczające - minimalizujące tym samym ewentualny negatywny wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko, a samo przedsiębiorstwo nie będzie uciążliwe dla otoczenia.    

Inwestor zobowiązuje się do prowadzenia wymaganych ewidencji oraz składania stosowanych 

sprawozdań do odpowiednich urzędów oraz stałego monitoringu najbliższego środowiska, 

wykonywania stosownych badań. 

22. Spis aktów prawnych oraz pozostałych źródeł informacji: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. 

poz. 1232 ze zm. 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku – tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 112; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. 

U. poz. 1542; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych 

oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. nr 215, poz. 1366); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. Nr 469); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz.U. 2016 poz. 93); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014 poz. 1923);  
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 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 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (MŚ DZ.U. Nr 16  poz. 87); 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji w powietrzu z dnia 24 sierpnia 2012 r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).  

 

23. Załączniki: 

• Tabela przedstawiające wytwarzane odpady w skutek demontażu; 

• Pełnomocnictwo; 

• Opłaty skarbowe; 

• Oświadczenie posiadania wykształcenia i doświadczenia zawodowego; 

• Wydruki z CEIDG; 

• Tytuł prawny do nieruchomości; 

• Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego; 

• Mapy oraz wypisy; 

• Mapy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń;  

• Tło zanieczyszczeń; 

• Wydruki komputerowe obliczeń emisji. 
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany w przedmiotowym opracowaniu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w 

żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. 
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Tabela 16 Rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w procesie demontażu wraz z podaniem ich orientacyjnej masy 

Lp. 
Nazwa i kod odpadu 

Przewidywana masa 
odpadów powstała w wyniku 

demontażu wytworzona w 
ciągu roku [Mg]* 

Sposób i miejsce magazynowania 
Dalszy sposób 

zagospodarowania 

1 
13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 
5,000 

W szczelnych pojemnikach, wykonanych z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych 
na działanie olejów odpadowych, odprowadzających 
ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w 

szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed 
stłuczeniem, a na  pojemnikach umieszczony będzie w 
widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY” oraz kod 

odpadu. 

W pierwszej 
kolejności odpad 

będzie 
przekazywany do 

odzysku lub 
recyklingu. 

W przypadku gdy 
powyższe procesy 

nie będą mogły być 
zastosowane odpad 

zostanie 
przekazany do 

unieszkodliwiania 

2 
13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 14,000 

3 
13 07 01* - Olej opałowy i olej napędowy 1,000 W szczelnych pojemnikach, wykonanych z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych 
na działanie magazynowanych w nim odpadów,  

wyposażonych w szczelne zamknięcia i 
zabezpieczonych przed stłuczeniem. 

4 
13 07 02* - Benzyna 1,000 

5 
13 07 03* - Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 1,000 

6 
16 01 07*- Filtry olejowe 2,700 

W szczelnych pojemnikach, wykonanych z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych 

na działanie magazynowanych w nim odpadów. 

7 
16 01 13* - Płyny hamulcowe 2,700 

W szczelnych pojemnikach, wykonanych z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych 

na działanie magazynowanych w nim odpadów,  
wyposażonych w szczelne zamknięcia i 

zabezpieczonych przed stłuczeniem. 8 
16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje 
15,000 

9 
16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe 42,000 Specjalistyczny pojemnik z metalu lub 

tworzyw sztucznych odpornych na żrące działanie 
elektrolitu. 

10 
16 06 02*- Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 10,000 

11 

15 02 02*- Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi  (np. PCB)1 

3,000 
W szczelnych pojemnikach, wykonanych z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych 
na działanie magazynowanych. 

* Masa odpadów podawana jest orientacyjnie ze względu na duże rozbieżności w budowie i stanie przyjmowanych pojazdów, a zawartość poszczególnych odpadów jest 
bardzo zmienna. Wpisaną masę należy traktować jako górną granicę możliwą do wytworzenia w ciągu roku. 
 

 

                                                           
1 

- Odpad nie powstaje bezpośrednio w wyniku demontażu pojazdów 
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Tabela 17  Rodzie odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w procesie demontażu wraz z podaniem ich orientacyjnej masy 

Lp. 
Nazwa i kod odpadu 

Przewidywana masa 
odpadów powstała w wyniku 

demontażu wytworzona w 
ciągu roku [Mg]* 

Sposób i miejsce magazynowania 
Dalszy sposób 

zagospodarowania 

1 
16 01 03 - Zużyte opony 145,000 

Odpady magazynuje się w wydzielonym 
miejscu na terenie zakładu wyposażonym w urządzenia 
gaśnicze, w pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się 

także magazynowania opon  w stosach 
zabezpieczonych przed osunięciem 

W pierwszej 
kolejności odpad 

będzie 
przekazywany do 

odzysku lub 
recyklingu. 

W przypadku gdy 
powyższe procesy 

nie będą mogły być 
zastosowane odpad 
zostanie przekazany 

do 
unieszkodliwiania 

2 
16 01 12- Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 

16 01 11 
2,000 

W szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów 
co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie 

magazynowanych w nim odpadów. 

3 
16 01 15 - Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14 
25,000 

W szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów 
co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie 
magazynowanych w nim odpadów,  wyposażonych w 

szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed 
stłuczeniem. 

4 
16 01 17 - Metale żelazne 3800,000 

W pojemnikach lub kontenerach do tego 
przystosowanych dopuszcza się także magazynowania 
w stosach zabezpieczonych przed osunięciem na placu 

magazynowym 
5 

16 01 18 -Metale nieżelazne 325,000 

6 
16 01 19 -Tworzywa sztuczne 450,000 

7 
16 01 20 - Szkło 150,000 

W pojemnikach lub kontenerach osobno 
magazynowane szyby laminowane oraz hartowane. 

8 
16 01 22- Inne nie wymienione elementy 125,000 W pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się także 

magazynowania w stosach zabezpieczonych przed 
osunięciem na placu magazynowym 

9 
16 01 99 - Inne nie wymienione odpady 125,000 

10 

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w  

16 02 09 do 16 02 13 
55,000 W wydzielonym miejscu na terenie zakładu w 

pojemnikach lub kontenerach do tego 

przystosowanych. 
11 

16 08 01 -Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, 

ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) 
10,000 

12 

15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 

niż wymienione w 15 02 022 

3,000 

W szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów 

co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie 

magazynowanych w nim odpadów. 

*Masa odpadów podawana jest orientacyjnie ze względu na duże rozbieżności w budowie i stanie przyjmowanych pojazdów, a zawartość poszczególnych odpadów jest 

bardzo zmienna. Wpisaną masę należy traktować jako górną granicę możliwą do wytworzenia w ciągu roku. 

                                                           
2
- Odpad nie powstaje bezpośrednio w wyniku demontażu pojazdów 


