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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

Burmistrz Dobrodzienia postanowieniem nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej 
wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Bzinica Nowa przy ulicy 
Spółdzielczej, na działce nr ew. 328/70  (0,225 ha). 

Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i do 
wniosku o pozwolenie na budowę warsztatu samochodowego. 

Przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko w kategorii „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub 
środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17–19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli 
pojazdów”. 

Podczas prac projektowych inwestor dokonał wyboru wariantu, który polega na zminimalizowaniu 
oferowanych usług. Usługi tj. lakiernictwo samochodowe inwestor planuje zlecać podwykonawcom 
lub zakładom, z którymi zamierza kooperować. Inwestor zrezygnował również z zamiaru opalania 
pomieszczeń kotłem na przepracowany olej silnikowy, zastąpi go kotłem na ekogroszek. Przyczyni się 
to do obniżenia emisji gazów i pyłów do powietrza z terenu zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem 
lotnych związków organicznych. 

Przewidywane oddziaływanie wariantu wybranego przez inwestora to głównie emisja hałasu, emisja 
gazów i pyłów do powietrza oraz odpadów z procesu naprawy pojazdów, a także wytwarzanie 
ścieków bytowych. 

Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji pozostanie w granicach zakładu.  

Budowa i eksploatacja rozpatrywanego warsztatu nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi, 
rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, na powierzchnię ziemi, klimat i 
krajobraz, na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, i jednocześnie nie spowoduje 
wzajemnych negatywnych oddziaływań między tymi elementami. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegająca na pracach budowlanych związanych z budową 
warsztatu wraz z infrastrukturą będzie powodować wytworzenie odpadów (głównie odpady inne niż 
niebezpieczne) oraz przemijające zanieczyszczenie powietrza i emisję hałasu wskutek działania 
samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn budowlanych. 

Ewentualna likwidacja warsztatu będzie powodować podobne skutki jak etap realizacji inwestycji.  

Uciążliwości dla środowiska w czasie budowy obiektu lub likwidacji obiektu będą krótkotrwałe, 
przemijające. Eksploatacja planowanego warsztatu samochodowego nie będzie ponadnormatywnie 
oddziaływać na środowisko. 

Ocena elementów istotnych dla środowiska polegała na sprawdzeniu zgodności z obowiązującymi 
wymogami przepisów prawnych oraz określeniu zmian, jakie mogą wynikać z realizacji inwestycji. 

Ocenę wykonano w oparciu o dostępną wiedzę i badania naukowe z zakresu ochrony środowiska 
oraz w oparciu o dane o środowisku i wizję lokalną. 
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2. Podstawa prawna 

Tabela 1 Podstawa prawna 

LP. TYTUŁ USTAWY, ROZPORZĄDZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU UWAGI 

1.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.) 

Szczególnie art. 220 

2.  

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.) 

Szczególnie art. 66 

3.  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 151/2009 r., poz. 1220, ze zm.) 

 

4.  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80/2003 r., poz. 717, ze zm.) 

 

5.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 243/2010 r., poz. 1623, ze zm.) 

 

6.  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. Nr 213/2010 r., poz. 1397) 

Szczególnie § 3 ust. 1 pkt 76 

7.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291) 

 

8.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 
(Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816) 

 

9.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz. U. Nr 120/2007 r., poz. 826) 

 

10.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 
sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej  
(Dz. U. Nr 58/ 2002 r., poz. 535, ze zm.) 

 

11.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206) 

 

12.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.) 

 

13.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w 
sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną 
ewidencję odpadów  
(Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735) 

 

14.  
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 
(Dz. U. Nr 162/2003 r., poz. 1568, ze zm.) 
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15.  

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych 
(Dz. U. Nr 167/2005 r., poz. 1399, ze zm.) 

 

16.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w 
sprawie standardów emisyjnych z instalacji 
(Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558) 

 

17.  

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

Szczególnie załącznik nr 1 i 3 

3. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

Podstawą wykonania niniejszego raportu jest postanowienie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 
września 2011 roku znak sprawy RG.6220.10.5.2011, w którym po uwzględnieniu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31.08.2011 r. znak: WOOŚ.4241.296.2011.MSe oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z dnia 7 września 2011 r. znak: NZ/AC-
4325-23/11, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie usługowego warsztatu 
mechaniki pojazdowej wraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Bzinica Nowa 
na działce nr 328/70. 

Przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wg rozporządzenia [6] - § 3 ust. 1 pkt 76 – „stacje obsługi lub remontowe sprzętu 
budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17 – 19 i 46 z 
wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”. 

Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowić będzie załącznik do 
wniosku do Burmistrza Dobrodzienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Dane podstawowe  

Tabela 2 Dane podstawowe  

Nazwa wnioskodawcy / 
inwestora przedsięwzięcia: 

Waldemar Kurda 

Adres zamieszkania wnioskodawcy: Bąki, ul. Klonowa 1 
46-380 Dobrodzień 

Nazwa podmiotu, który będzie prowadził 
instalację: 

Waldemar Kurda 

Dokument potwierdzający uprawnienia do 
występowania w obrocie prawnym - numer i 
miejsce rejestracji wnioskodawcy: 

Brak (osoba fizyczna nieprowadząca obecnie działalności 
gospodarczej)  

Nazwa planowanego zakładu: Warsztat usługowy mechaniki pojazdowej z 
infrastrukturą techniczną   

Adres zakładu/przedsięwzięcia: 
- ulica 
- kod – miejscowość 

 
Ul. Spółdzielcza 
46-375 Bzinica Nowa  

Lokalizacja administracyjna planowanego 
zakładu/przedsięwzięcia: 
- gmina 
- powiat 
- województwo 

 
 
Dobrodzień 
oleski 
opolskie 

Tytuł prawny do: Waldemar Kurda posiada tytuł prawny do terenu, na 
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- obiektów budowlanych 
- instalacji na terenie zakładu 
- terenu zakładu 

którym zlokalizowana zostanie inwestycja  

Właściwy organ do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

Burmistrz Dobrodzienia  

5. Opis planowanego przedsięwzięcia 

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

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w miejscowości Bzinica Nowa przy ulicy 
Spółdzielczej na działce o numerze 328/70 (0,225 ha). Dla obszaru, na którym będzie zlokalizowana 
planowana inwestycja, nie ma aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Inwestor, Pan Waldemar Kurda zamierza wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Działka 
zlokalizowana jest w zachodniej części wsi Bzinica Nowa. Tereny przyległe zajmowane są przez 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz łąki od strony południowej. 

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie usługowego warsztatu mechaniki 
pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. Projektowany budynek o powierzchni 
274,0 m2 będzie parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Przestrzeń zostanie 
podzielona na cztery części - warsztat, w którym znajdować się będą dwa stanowiska obsługowe, 
część biurowo-socjalną, część handlową - sklep oraz kotłownię. Obecnie teren działki jest 
niezagospodarowany, nie ma tam żadnych zabudowań. 

Projektowany warsztat zajmować będzie powierzchnię ok. 274,0 m2. Całkowity stopień zabudowy 
działki po zakończeniu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie ok. 12,17 % jej całkowitej 
powierzchni. 

Inwestor zakłada wyposażenie planowanego budynku w podstawowe instalacje wewnętrzne 
potrzebne do funkcjonowania budynku, tj.: 

 instalację wodociągową zaopatrywaną z wiejskiego wodociągu, 

 instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowe do zbiornika wybieralnego (szamba), 

 instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki opadowe do rowu melioracyjnego, 

 instalację energetyczną zasilaną z sieci energetycznej. 

Planowane jest również utwardzenie dojazdu do warsztatu i placu manewrowego, oraz parkingu. 

Na terenie zakładu znajdować się będzie kotłownia, wyposażona w kocioł węglowy o wydajności 
cieplnej 0,035 MW opalany ekogroszkiem, pracująca na potrzeby centralnego ogrzewania.  

Zakład będzie pracował w systemie 1-zmianowym, tj. przez 9 h/dobę, od 8 do 17. 

5.2 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Prace wykonywane w warsztacie będą polegały na naprawie mechaniki samochodowej i pojazdów, w 
tym m.in. naprawie silników spalinowych, naprawie i wymianie układu zawieszenia, naprawie 
układów hamulcowego, smarujących, chłodniczych, regulacji układów kierowniczych i jezdnych, 
ustawieniu zbieżności kół, wymianie opon samochodowych, wymianie tapicerki samochodowej oraz 
wymianie i naprawie blacharki samochodowej itp. W warsztacie znajdować się będą dwa stanowiska 
naprawcze wyposażone w następujące urządzenia: kompresor, podnośnik, wyważarka do kół, 
montażownice do zakładania kół oraz szlifierka kątowa. 

W zakładzie funkcjonować będzie system ogólnej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń oraz 
stanowiskowy odciąg spalin.  
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Tabela 3 Roczne zużycie energii, wody, paliwa  

ENERGIA/WODA/SUROWIEC I MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 

Energia elektryczna kWh 350 

Pobór wody z wodociągu wiejskiego m
3
 144 

Ekogroszek Mg 8 

5.3 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 

W wyniku funkcjonowania warsztatu samochodowego powstaną następujące emisje: 

 emisja gazów i pyłów do powietrza (omówiona w pkt 11.5) 

 emisja ścieków bytowych i deszczówki (omówiona w pkt 11.1), 

 wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (omówione w pkt 11.2), 

 emisja hałasu (omówiona w pkt 11.6). 

6. Lokalizacja przedsięwzięcia 

6.1 Ogólna charakterystyka lokalizacji 

Miejscowość Bzinica Nowa leży w południowej części powiatu oleskiego, w gminie Dobrodzień. Wieś 
Bzinica Nowa w podziale dziesiętnym regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski zlokalizowana jest na 
pograniczu Wyżyny Woźnicko–Wieluńskiej, którą reprezentuje mezoregion Próg Woźnicki oraz Niziny 
Śląskiej reprezentowanej przez Równinę Opolską. 

W podziale administracyjnym inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dobrodzień. Działka 
zlokalizowana jest w zachodniej części wsi Bzinica Nowa. Tereny przyległe zajmowane są przez 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz łąki od strony południowej. 

6.2 Istniejący klimat akustyczny oraz dopuszczalne poziomy hałasu  

Zgodnie z rozporządzeniem [9], dopuszczalne poziomy hałasu, wyrażone równoważnym poziomem 
dźwięku A, wynoszą:  

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

 w porze dnia (od godz. 600 do godz. 2200) – 50 dB, 

 w porze nocy (od godz. 2200 do godz. 6 00) – 40 dB. 

Równoważny poziom dźwięku A należy odnosić do 8 najmniej korzystnych godzin dnia między 600 a 
2200 i do 1 najmniej korzystnej godziny nocy pomiędzy 2200 a 600.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku wschodnim w odległości ok. 13 m 
od granicy działki. 

6.3 Warunki glebowe i geologiczne 

Głębsze utwory geologiczne terenu opracowania budują górnotriasowe wiśniowe i pstre iłowce, 
mułowce, lokalnie z przewarstwieniami i ławicami piaskowców, wapieni ora margli. Na nich 
niezgodnie zalegają osady czwartorzędowe, głównie piaszczysto-żwirowe i gliniaste serie osadów 
zlodowacenia Odry. W stropie zalega dwumetrowa warstwa piasków średnich zagęszczonych. Pod 
nim ok. 2 m warstwa glin piaszczystych. Niżej zalegają piaski średnie zagęszczone oraz strop 
twardoplastycznych iłowców i mułowców środkowego triasu.  

6.4 Warunki hydrologiczne 

6.4.1 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 
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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.  

Rzeka Myślina – dopływ Małej Panwi, przepływa przez wschodnią cześć gminy, pomiędzy 
miejscowościami Krasiejów i Staniszcze Małe. Z kolei rzeka Lublinica będąca prawobrzeżnym 
dopływem Małej Panwi ma swój początek we wsi Sadów, a bieg kończy w mieście Zawadzkie.  

Najbliżej planowanej inwestycji znajduje się rzeka Bziniczka przepływająca przez Bzinicę Starą. 
Bziniczka – prawy dopływ Małej Panwi, zlokalizowana głównie w województwie opolskim – jednak 
swoje źródło ma w województwie śląskim. Bziniczka wypływa z okolic Gwoździan. Jej źródło 
zlokalizowane jest na wysokości ok. 270 m n.p.m. Rzeka płynie w większości w leśnym otoczeniu 
uregulowanym korytem o szerokości 2-3 m. Na zachód od Pluder opuszcza teren gminy Dobrodzień i 
wpływa do gminy Kolonowskie. Na tym odcinku charakteryzuje się zbliżonym do naturalnego 
przebiegiem koryta o średniej szerokości 3 m. Bziniczka uchodzi do Małej Panwi w Kolonowskiem na 
wysokości 190 m n.p.m. Długość cieku wynosi ok. 19 km. 

6.4.2 Wody podziemne 

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. 

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; 

 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;  

 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. 

Wody podziemne na podstawie badań przeprowadzonych w miejscowości Dobrodzień w ramach 
monitoringu operacyjnego (poziom geologiczny – czwartorzęd) zaklasyfikowane zostały do IV klasy 
czystości. 

Planowana inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejące lub projektowane strefy ochrony 
bezpośredniej, pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej ujęć. Nie wiąże się z procesami 
technologicznymi wykorzystującymi wodę i generującymi ścieki przemysłowe. Nie narusza też 
stosunków wodnych w gruncie. 

 

 

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

Na terenie miejscowości Bzinica Nowa nie istnieje obiekt prawnie chroniony i wpisany do rejestru 
zabytków. 
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7.  Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia 

Teren działki, na której planowana jest inwestycja, jest niezagospodarowany, pokryty roślinnością 
trawiastą. Nie ma elementów cennych przyrodniczo, których ochrona byłaby wymagana w związku z 
planowanym przedsięwzięciem. Niepodjęcie przedsięwzięcia pozostawiłoby działkę 
niezagospodarowaną, co nie wpływałoby istotnie na stan jakości środowiska w tym rejonie. 

8. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

8.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę  

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej z 
wydzieloną częścią handlową. Projektowany budynek o powierzchni 274,0 m2 będzie parterowy, 
niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obecnie omawiana działka nr 328/70, jest 
niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą.  

Prace wykonywane w warsztacie będą polegały na naprawie mechaniki pojazdowej, w tym m.in. 
naprawie silników, naprawie i wymianie układu zawieszenia, hamulcowego, smarującego i 
chłodniczego, regulacji układów kierowniczego i jezdnego, ustawieniu zbieżności kół, wymianie opon 
i tapicerki samochodowej oraz na świadczeniu usług handlowych w części budynku przeznaczonej na 
sklep z częściami samochodowymi. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących zagrożeń. Budowa 
warsztatu odbywać się będzie z wykorzystaniem najnowszych technologii, nie będzie mieć 
znaczącego uciążliwego wpływu na środowisko.  

Praca warsztatu mechanicznego nie będzie zbytnio uciążliwa dla środowiska i powodować będzie 
głównie emisje gazów i pyłów do powietrza, hałasu oraz odpadów, a także wytarzanie ścieków 
bytowych i deszczówki.  

8.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Inwestor nie rozważał podejmowania na omawianym terenie innej działalności, niż działalność 
będąca przedmiotem raportu, rozważał jedynie zakres prac wykonywanych w warsztacie.  

W wariancie alternatywnym prace wykonywane w warsztacie oprócz standardowych tj. naprawa 
silnika, naprawa i wymiana układu zawieszenia, hamulcowego, smarujących i chłodniczych regulacja 
układu kierowniczego i jezdnego, ustawienie zbieżności kół, wymiana opon i tapicerki samochodowej 
świadczone byłyby usługi z zakresu lakiernictwa i blacharki samochodowej. 

Część warsztatu zostałaby wydzielona i zagospodarowana, jako przestrzeń służąca do pokrywania 
lakierem jednorazowo jednego pojazdu. Lakierowanie odbywałoby się ręcznie, za pomocą pistoletu. 
W tym samym miejscu odbywałoby się suszenie pojazdów.  

Inwestor planował również instalację kotła na olej, w którym zamierzał spalać odpady - 
przepracowany olej powstający podczas wymiany oleju w pojazdach. Po analizie wymogów prawnych 
odszedł od tego zamierzenia. 

Naprawy blacharskie odbywałyby się w części warsztatowej przy użyciu specjalistycznych urządzeń 
m.in. ramy do prostowania nadwozi samochodowych, automatów spawalniczych, zgrzewarki, 
szlifierki. 

Realizacja takiego wariantu wiązałaby się z emisją gazów i pyłów do powietrza z procesu szlifowania, 
spawania, spalania oleju w kotle raz lotnych związków organicznych z procesu nakładania powłok w 
lakierni, emisją hałasu oraz odpadów, a także wytarzaniem ścieków przemysłowych i bytowych. 
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8.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

Podczas przygotowywania koncepcji warsztatu inwestor rozważał możliwość wzbogacenia oferty 
usług o lakiernictwo. Jednakże ze względu na lokalizację działki w zabudowie mieszkaniowej, odszedł 
od tego pomysłu. Inwestor planował również instalację kotła na olej, w którym zamierzał spalać 
przepracowany olej powstający podczas wymiany oleju w pojazdach. Po analizie wymogów prawnych 
odszedł od tego zamierzenia, gdyż spalanie takiego oleju traktowane jest jako spalanie odpadów. 
Inwestor zdecydował się na zakup proekologicznego kotła węglowego na ekogroszek. 

Uciążliwość dla środowiska wariantu alternatywnego byłaby nieporównywalnie większa od wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę, w głównej mierze ze względu na emisję zanieczyszczeń do 
powietrza i emisję hałasu. 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę zakłada znikomą emisję gazów i pyłów do powietrza, a 
emisja hałasu zostanie ograniczona do minimum w związku z zastosowanie styropianu jako warstwy 
izolacyjnej na ścianach i bramie wjazdowej do warsztatu. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących zagrożeń. 
Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie tylko lokalne i nie przewiduje się jego transgranicznego 
oddziaływania. 

Wnioskowana inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby miała minimalny wpływ na 
środowisko. Dodatkowo, ze względów ekonomiczno-społecznych, uruchomienie planowanej 
produkcji przyczyni się w dalszej perspektywie czasowej do stworzenia miejsca pracy i pozwoli na 
wykorzystanie zasobów posiadanych przez inwestora. 

9. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko 

9.1 Przewidywane oddziaływanie na środowisko 

Przewidywane oddziaływanie wariantu podstawowego wybranego przez inwestora to głównie emisja 
hałasu, gazów i pyłów do powietrza, odpadów z naprawy mechaniki samochodowej, a także 
wytarzanie ścieków bytowych. 

Tabela 4 Analiza wariantów 

Element 
środowiska 

Wariant 
zerowy 

Wariant proponowany przez 
inwestora 

Wariant alternatywny 

Emisja 
zanieczyszczeń 
do powietrza 

Brak 
zmian 

 Nowe zorganizowane źródła 
emisji: kocioł na ekogroszek oraz 
odciąg spalin ze stanowisk napraw 
pojazdów 
 

 Nowe zorganizowane źródła 
emisji: kocioł no oleje przepracowane, 
kabina lakiernicza, odciągi spalin ze 
stanowisk napraw pojazdów 

Emisja hałasu 
Brak 

zmian 

 Powstanie nowych źródeł emisji 
hałasu, nie spowoduje  przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych hałasu na 
terenach sąsiadujących z działką 
inwestora  

 Powstanie nowych źródeł emisji 
hałasu, nie spowoduje  przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych hałasu na 
terenach sąsiadujących z działką 
inwestora  

Gospodarka 
wodno-

ściekowa 

Brak 
zmian 

 Ścieki bytowe odprowadzane 
systemem kanalizacji do zbiornika 
bezodpływowego  

 Wody deszczowe i roztopowe 
odprowadzane systemem kanalizacji 
do pobliskiego rowu melioracyjnego 

 Ścieki bytowe odprowadzane 
systemem kanalizacji do zbiornika 
bezodpływowego  

 Wody deszczowe i roztopowe 
odprowadzane systemem kanalizacji 
do pobliskiego rowu melioracyjnego  
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Odpady 
Brak 

zmian 

 Powstające odpady będą 
wynikiem funkcjonowania warsztatu 
mechaniki pojazdowej.  

  Powstające odpady będą 
wynikiem funkcjonowania warsztatu 
mechaniki pojazdowej. 

Fauna i flora 
Brak 

zmian 

 Mało istotne oddziaływanie ze 
względu na niską wartość 
przyrodniczą terenu inwestycji 

 Brak kolizji z zielenią wysoką 

 Brak kolizji z korytarzami 
migracyjnymi zwierząt 

 Mało istotne oddziaływanie ze 
względu na niską wartość przyrodniczą 
terenu inwestycji 

 Brak kolizji z zielenią wysoką 

 Brak kolizji z korytarzami 
migracyjnymi zwierząt 

Powierzchnia 
ziemi 

Brak 
zmian 

 Trwałe zajęcie powierzchni 
terenu na potrzeby instalacji 

 Trwałe zajęcie powierzchni terenu 
na potrzeby instalacji 

Krajobraz 
Brak 

zmian 

 Widoczna ingerencja w 
istniejącym krajobrazie jednak 
naturalnie wpisująca się w 
dominujące funkcje terenu 

 Widoczna ingerencja w istniejącym 
krajobrazie jednak naturalnie 
wpisująca się w dominujące funkcje 
terenu 

Klimat 
Brak 

zmian 

 W związku z niewielką emisją 
gazów i pyłów do powietrza 
inwestycja nie wpłynie w sposób 
znaczący na klimat 

 W związku z niewielką emisją 
gazów i pyłów do powietrza 
inwestycja nie wpłynie w sposób 
znaczący na klimat  

Dobra 
materialne, 

zabytki i 
krajobraz 
kulturowy 

Brak 
zmian 

 Brak oddziaływania na dobra 
materialne, zabytki chronione, 
stanowiska archeologiczne czy 
obszary chronione 

 Brak oddziaływania na dobra 
materialne, zabytki chronione, 
stanowiska archeologiczne czy obszary 
chronione 

Warunki życia 
człowieka 

Brak 
zmian 

 Ze względu na dotrzymanie 
standardów jakości powietrza i 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
brak uciążliwości z tym związanych 
 

 Ze względu na dotrzymanie 
standardów jakości powietrza i 
dopuszczalnych poziomów hałasu brak 
uciążliwości z tym związanych 
 

Wzajemne 
oddziaływanie 

między 
elementami 

Brak 
zmian 

 Brak negatywnego wpływu 
pomiędzy poszczególnymi 
elementami środowiska 

 Brak wzajemnych negatywnych 
oddziaływań między tymi 
elementami 

 Brak negatywnego wpływu 
pomiędzy poszczególnymi elementami 
środowiska, 

 Brak wzajemnych negatywnych 
oddziaływań między tymi elementami 

Podsumowanie 

Brak 
zmian – 

stagnacja, 
brak 

rozwoju 

 Przedsięwzięcie nie powodujące 
przekroczeń dopuszczalnych 
prawem standardów jakości 
środowiska 

 Wariant korzystny 
technologicznie, ekonomicznie i 
ekologicznie 

 Funkcjonowanie dodatkowej 
instalacji lakierni powodowałoby 
emisje LZO do atmosfery 

 Wariant nieuzasadniony 
ekonomicznie, ekologicznie i 
technologicznie 

 

 

9.2 Oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej 

Przez poważną awarię wg Prawa ochrony środowiska [1] rozumie się zdarzenie, w szczególności 
emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania 
takiego zagrożenia z opóźnieniem.  
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Wg art. 248 ustawy [1] zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w 
zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się 
za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej albo za zakład o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i na takie zakłady Prawo ochrony środowiska 
nakłada dodatkowe obowiązki. 

Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej określa rozporządzenie [10].  

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej, zakład 
nie będzie zaliczać się do zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  
przemysłowej. 

Nadzwyczajne zagrożenia obejmują awarie, katastrofy, klęski żywiołowe, których czas i miejsce 
wystąpienia trudno jednoznacznie określić z wyprzedzeniem, a które mogą mieć bezpośrednie lub 
pośrednie katastroficzne skutki dla ludzi i środowiska. 

Przy omawianiu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska należy brać pod uwagę nie tylko czynniki 
techniczne, związane z rozpatrywanym obiektem, ale również tzw. czynnik “ludzki”, odpowiedzialny 
za poprawną eksploatację podległych mu obiektów. 

Do awarii zagrażających środowisku na terenie zakładu zaliczyć można: 

 pożary, 

 wycieki substancji niebezpiecznych. 

Pożary 

Powstanie pożaru może nastąpić poprzez niezgodny z instrukcją sposób eksploatacji urządzeń 
(bardzo dużą rolę odgrywa tu świadomość obsługi i pracowników), a także od ogrzanych powierzchni 
urządzeń grzewczych, urządzeń elektrycznych, energetycznych i mechanicznych.  

Wyciek substancji 

Omawiane przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystywaniem znacznych ilości substancji 
niebezpiecznych dla środowiska. Głównie będą to oleje silnikowe. Podczas wymiany oleju 
silnikowego w pojazdach będzie powstawać odpad niebezpieczny w postaci przepracowanego oleju i 
zaolejonego czyściwa. 

Teren warsztatu będzie utwardzony, w razie jakiegokolwiek zagrożenia wycieku substancji 
niebezpiecznej nie będzie możliwości przedostania się jej do środowiska gruntowo-wodnego.  

9.3 Oddziaływanie transgraniczne 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie w miejscowości Bzinica Nowa położonej w południowo-
zachodniej części Polski, do najbliższej granicy Polski z Czechami jest około 64 km w kierunku 
południowo-zachodnim. 

Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie tylko lokalne i nie przewiduje się jego transgranicznego 
oddziaływania. 

10. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze 
wskazaniem jego oddziaływania na środowisko 

Potencjalne bezpośrednie oddziaływanie planowanej inwestycji na otoczenie, zlokalizowanej w 
miejscowości Bzinice Nowa, przy ul. Spółdzielczej dz. nr ewid. gr. 328/70, wiązać się może z 
wytwarzaniem ścieków bytowych i deszczowych, odpadów, emisją substancji do powietrza oraz 
emisją hałasu. 

W niniejszej ocenie skoncentrowano się więc głównie na tych aspektach oddziaływania inwestycji na 
środowisko. 
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10.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

Omawiane przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter i lokalizację (opisane we wcześniejszych 
rozdziałach niniejszego opracowania) nie będzie miało istotnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje roślinność pomnikowa oraz inna o wysokich 
walorach przyrodniczych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wycinką drzew i 
krzewów. 

Ze względu na niską wartość istniejącej szaty roślinnej można stwierdzić, że wpływ inwestycji na 
wszystkich etapach jej istnienia będzie pomijalnie mały. Ubytek ww. roślinności w wyniku budowy i 
późniejszej eksploatacji planowanego warsztatu związany z utratą powierzchni biologicznie czynnej 
nie będzie zagrożeniem dla środowiska. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni całego terenu zakładu stanowić będzie niewielki procent. 

Walory terenu w aspekcie faunistycznym są niewielkie. 

W czasie prac budowlanych zastosowane będą najlepsze dostępne rozwiązania techniczne, 
powierzchnia obszaru budowy będzie ograniczona do niezbędnego minimum, a po zakończeniu 
uporządkowana. Dlatego też realizacja projektowanej inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na 
tereny przyległe. 

Omawiane przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie będzie miało znaczącego wpływu na 
jakość powietrza. 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że poza terenem zakładu nie wystąpią 
przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń substancji ani opadu pyłu w wyniku emisji substancji z 
terenu zakładu. 

 

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

Realizacja inwestycji nie wpłynie na zmianę powierzchni ziemi, krajobrazu i klimatu oraz nie 
spowoduje ruchów masowych ziemi. 

Inwestycja nie będzie źródłem zagrożenia występowania ruchów masowych w jej podłożu ani 
otoczeniu. Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz w okresie realizacji również będzie ograniczony i 
będzie miał charakter przejściowy. Inwestycja, w fazie eksploatacji nie będzie wywierała znaczącego 
wpływu na aktualny krajobraz.  

Do powietrza, w stosunku do stanu istniejącego, nie będzie uwalniana energia lub substancje w ilości 
mogącej wywoływać zmiany termiczne, zamglenie czy inne skutki wywołujące zmiany klimatu 
lokalnego. Nie przewiduje się tym samym negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na 
klimat, na etapie jego realizacji, eksploatacji, a także w przypadku ewentualnej likwidacji. 

10.3 Oddziaływanie na dobra materialne 

Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na dobra materialne. 

Projektowane zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję nie koliduje z żadnymi 
obiektami stanowiącymi dobra materialne. W związku z powyższym nie wystąpi wpływ inwestycji na 
dobra materialne na żadnym z etapów jego istnienia (budowy, eksploatacji bądź ewentualnej 
likwidacji). 

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

Na terenie planowanego zakładu, jak i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zakładu brak jest 
zabytków, które byłyby poddane ochronie na podstawie ustawy [14]. Na podstawie 
przeprowadzonych w opracowaniu analiz rozprzestrzeniania się substancji i hałasu w środowisku, 
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można stwierdzić, że inwestycja w żaden sposób nie zagrozi terenom podlegającym ochronie 
konserwatorskiej. 

10.5 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Budowa i eksploatacja rozpatrywanego zakładu nie będzie miała negatywnego wpływu na 
wymienione w rozdziałach 10.1-10.4 elementy środowiska i jednocześnie nie spowoduje wzajemnych 
negatywnych oddziaływań między tymi elementami. 

11. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko, obejmujący oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji 

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia prace związane z planowaną inwestycją ograniczą 
się do terenu działki, na której lokalizowane jest przedsięwzięcie, stąd należy sądzić, że nie nastąpi 
nadmierna uciążliwość dla środowiska ze względu na prace związane z realizacją przedmiotowej 
inwestycji.  

W ramach tych prac nie przewiduje się działań mogących spowodować istotne trwałe zmiany 
środowiska poza terenem inwestycji. 

W czasie realizacji inwestycji wystąpi: 

 okresowe podwyższenie istniejącego klimatu akustycznego, 

 przemijające zanieczyszczenie powietrza (spaliny transportu, maszyn), 

 wytworzenie odpadów. 

Obecnie nie przewiduje się zakończenia eksploatacji zakładu. 

Jednakże w przypadku konieczności likwidacji obiektu niezbędne będą następujące działania: 

 zlikwidowanie obiektów budowlanych i innych, 

 przeprowadzenie makroniwelacji terenu. 

Przeprowadzona poniżej ocena oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia na poszczególne 
elementy środowiska wykazała, że nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie na najbliższe 
otoczenie. 

Biorąc pod uwagę istnienie przedsięwzięcia oraz związane z nim emisje i wykorzystywanie zasobów 
środowiska stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie w czasie realizacji i prawidłowej 
eksploatacji nie będzie stwarzać istotnych uciążliwości dla otoczenia i nie będzie źródłem 
ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 

11.1 Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

11.1.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne związane będzie 
głównie z pracami polegającymi na przygotowaniu terenu pod budowę warsztatu, tj. wyrównaniem 
terenu. Obiekt nie będzie podpiwniczony, dlatego nie planuje się wykonania głębokich wykopów pod 
fundamenty. W związku z powyższym nie nastąpi również konieczność odwadniania terenu. 

Prace ziemne wykonywane będą głównie za pomocą sprzętu zmechanizowanego (koparek, spychaczy, 
równiarek, walców, zagęszczarek, itp.). Wykorzystywane będą również środki transportu - 
samochody ciężarowe.  
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych usunięta zostanie warstwa glebowa z terenu 
przeznaczonego pod zagospodarowanie. Całość gruntów usuniętych z wykopów zostanie 
zagospodarowana na terenie zakładu do niwelacji powierzchni. 

W celu maksymalnego ograniczenia możliwości negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-
wodne, przed przystąpieniem do planowanych prac należy właściwie przygotować i zorganizować 
roboty oraz zaplecze budowy. Na zapleczu powinny być przewidziane i zorganizowane: 

 skład materiałów budowlanych i parking dla maszyn i środków transportu w sposób 
zabezpieczający grunt i wodę przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, 

 miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów, 

 pomieszczenia socjalne dla pracowników w tym węzły sanitarne. 

11.1.2 Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ochrona środowiska gruntowo-wodnego powinna polegać na 
zapobieganiu przenikania do niego zanieczyszczeń w związku z prowadzoną działalnością, 
stosowanymi technologiami, wykorzystywanymi substancjami i powstającą emisją ścieków i 
odpadów.  

Na terenie zakładu planowany jest wewnętrzny system kanalizacji sanitarnej. System ten powinien 
być poddawany okresowym przeglądom i czyszczeniu. W razie stwierdzenia złego stanu technicznego 
należy podejmować natychmiastowe działania naprawcze, tak by nie dopuścić do przenikania 
ścieków w podłoże gruntowe.  

Działka inwestora zaopatrzona będzie w kanalizację sanitarną wykonaną przy użyciu odpowiednich 
materiałów i technologii, z odpływem do szczelnego zbiornika bezodpływowego, którego zawartość 
będzie okresowo wywożona do lokalnej oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu. Właściwe i staranne 
wykonanie kanalizacji i zbiornika bezodpływowego ma wpływ na ewentualne oddziaływania 
inwestycji w tym zakresie na etapie użytkowania.  

Zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego mogą się również wiązać z niewłaściwym 
gromadzeniem odpadów tj. poza miejscami do tego przeznaczonymi. Zakład będzie prowadził 
selektywną zbiórkę odpadów u źródła. Sposób i okres magazynowania odpadów na terenie zakładu 
powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odpady, a szczególnie odpady 
niebezpieczne będą magazynowane w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych 
odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego tj. w odpowiednich 
pojemnikach, beczkach itp. na utwardzonym podłożu w warsztacie. 

W normalnych warunkach eksploatacji projektowana inwestycja nie będzie pogarszać stanu 
środowiska gruntowo-wodnego.  

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie wody na cele 
socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. 

Na potrzeby zakładu nie będzie bezpośrednio pobierana woda z ujęć wód powierzchniowych ani z 
ujęć wód podziemnych. Zakład będzie zaopatrywany w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej – 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Planowane roczne zapotrzebowanie 
wody wynosi  144 m3 na cele socjalno-bytowe. 

Przyjmuje się, że roczna ilość odprowadzanych ścieków bytowych będzie równa ilości pobieranej 
wody, tj. nie przekroczy 144 m3. 

Wody opadowe 

Z terenów utwardzonych (parkingi i drogi dojazdowe), wykonanych z kostki betonowej, planuje się 
odprowadzać wody opadowe i roztopowe po oczyszczeniu na separatorze substancji 
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ropopochodnych do pobliskiego rowu melioracyjnego. Odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych do środowiska regulowane będzie odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.  

Wody opadowe i roztopowe z dachów jako „umownie czyste” odprowadzane będą do gruntu na 
terenie będącym własnością inwestora. 

 

Miarodajny (obliczeniowy) spływ ścieków opadowych Q wyznaczono w oparciu o następujące wzory 
i założenia metodologiczne: 

Q = ∑(Fi  x Ψi) x    x q 

gdzie: 

Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ wód opadowych [dm3/s], 

Fi - powierzchnia zajmowana przez dany element terenu „i” w ha place utwardzone), 

 - współczynnik opóźnienia [< 1], 

Ψ – współczynnik spływu zależny od charakteru danego elementu terenu „i” [<1], 

 drogi dojazdowe i parking — 0,85 

  q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha];  

Natężenie deszczu miarodajnego q wyznaczone z zależności: 

q = 470 * c0,333  * t-0,67 

gdzie: 

c – okres jednorazowego przekroczenia danego natężenia [lata] 

t – czas trwania deszczu [min] 

Dla zmiennych: 
c = 5 (p=20%);  

t = 15 min;  

natężenie deszczu miarodajnego kształtować się będzie na poziomie: 

q = 131 dm3/s*ha 

 

Zakładając: 

  - współczynnik spływu dla placów utwardzonych: Ψ = 0,85 

  - współczynnik opóźnienia φ = 1 

 

oraz przyjmując następujące wartości powierzchni: 

Fplac = 0,039 ha 

Ilość wód deszczowych odprowadzanych z projektowanego terenu utwardzonego wynosi:  

Qmaxs = 131 x 1 x (0,039 x 0,85) = 4,34  dm3/s 

 

Średniodobową ilość ścieków deszczowych Qśrd określono na podstawie wzoru: 

Qśrd = Fz x qp /365 [l/d] 

gdzie: 

Fz - powierzchnia zredukowana zlewni [m2] 

qp – roczna wysokość opadu dla analizowanego rejonu [l/m2rok], przeciętny roczny opad 
atmosferyczny dla Olesna wg dokumentu ”Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski” wynosi 
600 [mm/rok] 

365 - liczba dni w roku  
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Tabela 5 Określenie powierzchni zredukowanej oraz spływu ścieków opadowych do separatora 

Rodzaj nawierzchni 
Powierzchnia 

[ha] 

Wsp. 
Spływu 

Ψ 

Powierzchnia 
zredukowana 

Fz = F * Ψ 
[ha] 

Miarodajny spływ 
wód opadowych i 
roztopowych Qc 

[dm
3
/s] 

Powierzchnie utwardzone 0,039 0,85 0,033 4,34 

 

Dla całego terenu utwardzonego: 

Qśrd = 390 m2 x 600 [l/m2rok] / 365 [d/rok] =641 [l/d] = 0,64 m3/d 

Qśrrok= 0,64 m3/d x 365 = 233 m3/rok 

 

PODSUMOWANIE 

Inwestor planuje odprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych poprzez 
separator do pobliskiego rowu melioracyjnego. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do 
środowiska regulowane będzie odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem ścieków technologicznych. 

11.1.3 Etap likwidacji  

Na etapie ewentualnej likwidacji warsztatu oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie 
zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji. Należy zatem zastosować środki zabezpieczające przed 
ewentualnym skażeniem gruntu substancjami ropopochodnymi, związanym z działalnością maszyn i 
urządzeń, analogiczne jak na etapie realizacji. 

11.2 Oddziaływanie ze względu na powstawanie odpadów 

11.2.1 Etap realizacji 

Głównymi źródłami powstawania odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji będą prace 
ziemne, roboty budowlane, instalacyjne i prace wykończeniowe. 

Miejsca powstawania odpadów to: plac budowy obejmujący teren przeznaczony pod planowane 
przedsięwzięcie. 

Na etapie prac adaptacyjnych działalność wykonawcy może być związana z wytworzeniem odpadów 
głównie z grupy 17 wg katalogu odpadów [11]. Będą to przede wszystkim odpady inne niż 
niebezpieczne. 

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie budowy należy: 

 prowadzić racjonalną gospodarkę materiałową, 

 prace prowadzić z należytą dbałością tak, aby wyeliminować uszkodzenia instalowanych 
elementów (np. rur, krawężników, kabli, itp.), 

 powstające odpady tymczasowo gromadzić na terenie budowy w sposób selektywny w 
wyznaczonych do tego miejscach, 

 odpady niebezpieczne gromadzić w zamykanych pojemnikach/kontenerach, 

 miejsca gromadzenia odpadów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w 
szczególności w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych), 
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 odpady przekazywać wyspecjalizowanym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w 
zakresie gospodarowania odpadami, 

 transport odpadów z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania realizować za 
pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.  

W myśl przepisów ustawy o odpadach wytwórcą odpadów, powstających w wyniku prac 
budowlanych jest podmiot, który wykonuje usługę w zakresie budowy. Na nim też ciąży obowiązek 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, chyba że 
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.  

11.2.2 Etap eksploatacji  

W warsztacie samochodowym w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi i naprawczymi będą 
powstawać odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Będą to głównie przepracowane oleje 
silnikowe, różnego rodzaju uszczelki, paski klinowe, zużyte tarcze hamulcowe, opony, sorbenty, 
elementy metalowe. 

Tabela 6 Odpady niebezpieczne przewidziane do wytworzenia w warsztacie 

LP. 
KOD 

ODPADU 
NAZWA ODPADU 

1.  13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

2.  13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

3.  13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

4.  13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

5.  13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

6.  13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

7.  13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 

8.  13 07 02* Benzyna 

9.  13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 

10.  15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

11.  15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

12.  16 01 07* Filtry olejowe 

13.  16 01 08* Elementy zawierające rtęć 

14.  16 01 09* Elementy zawierające PCB 

15.  16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

16.  16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 

17.  16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

18.  16 01 13* Płyny hamulcowe 

19.  16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

20.  16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 
16 01 13 i 16 01 14 

21.  16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

22.  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

23.  16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

24.  16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

Tabela 7 Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytworzenia 
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LP. 
KOD 

ODPADU 
NAZWA ODPADU 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3.  15 01 04 Opakowania z metali 

4.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

5.  15 01 07 Opakowania ze szkła 

6.  15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

7.  16 01 03 Zużyte opony 

8.  16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

9.  16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 

10.  16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 

11.  16 01 17 Metale żelazne 

12.  16 01 18 Metale nieżelazne 

13.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 

14.  16 01 20 Szkło 

15.  16 01 22 
Inne niewymienione elementy 
a) filtry powietrza, 
b) odpady tekstylne i pianki poliuretanowe 

16.  16 01 99 Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne, ścinki brezentu, pianka) 

17.  16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 
a) złom kabli 
b) pozostałe 

18.  16 08 01 
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub 
platynę (z wyłączeniem 16 08 07) 

Wszystkie urządzenia będą prawidłowo eksploatowane, utrzymywane w dobrym stanie, oraz 
okresowo poddawane kontroli. Stanowiska pracy będą utrzymywane w czystości. Działania te 
spowodują zmniejszenie ilości odpadów powstających w związku z użytkowaniem urządzeń. 

W zakładzie gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych pojemnikach (kosze, beczki, kontenery) w 
wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w pomieszczeniach o 
utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Odpady 
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed 
wpływem warunków atmosferycznych. Oleje odpadowe będą zbierane i magazynowane selektywnie 
do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów 
odpadowych, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem, 
odpowiednio oznaczonych. 

Tak prowadzona gospodarka odpadami nie powinna mieć negatywnego wpływu na stan środowiska 
naturalnego. 

Prowadzący  warsztat przekazywać będzie odpady wyłącznie uprawnionym odbiorcom. 

11.2.3 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia odpady, które zostaną wytworzone, będą zbliżone 
odpadów wytworzonych na etapie realizacji.  
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11.3 Oddziaływanie w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 oraz pozostałych obszarów 
podlegających ochronie 

Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji pozostanie w granicach zakładu i nie będzie 
miało wpływu na tereny przyległe.  

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się substancji i hałasu w środowisku wykazała, że 
planowana inwestycja nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko.  

Nie przewiduje się wykorzystania urządzeń wytwarzających hałas ciągły, a technologia pracy 
przewiduje jedynie występowanie hałasu chwilowego. 

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będą wykonywane żadne prace mające wpływ na 
zmianę stosunków wodnych, oraz prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu na terenie 
zakładu jak i poza nim. 

11.4 Oddziaływanie ze względu na wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska 

Planowane przedsięwzięcie nie ma istotnego wpływu na wykorzystywanie zasobów naturalnych 
środowiska.  

11.5 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza 

11.5.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie z 
prowadzonymi pracami budowlanymi. W ramach tych prac nie przewiduje się działań mogących 
spowodować istotne trwałe zmiany środowiska poza terenem inwestycji. 

W czasie realizacji inwestycji wystąpi przemijające zanieczyszczenie powietrza wskutek działania 
samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn budowlanych. 

11.5.2 Etap eksploatacji 

W zakładzie wystąpią następujące źródła emisji substancji wprowadzanych do powietrza, związane z 
eksploatacją instalacji: 

 instalacja kotłowni: 
o kocioł węglowy o wydajności 0,035 MW - emisja gazów i pyłów ze spalania 

ekogroszku; 

 instalacja odciągu spalin: 
o dwa odciągi stanowiskowe - emisja gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach 

pojazdów. 

Wskutek właściwej eksploatacji urządzeń, utrzymywania ich w dobrym stanie, poddawaniu 
okresowym kontrolom zakład nie wpłynie ponadnormatywnie na środowisko. 

Tabela 8 Instalacja nr 1 – instalacja kotłowni zakładowej 

Instalacja nr 1 Kotłownia zakładowa 

1. Opis i charakterystyka techniczna źródeł 
powstawania emisji substancji 

 Typ źródła 

 Ilość źródeł 

 Maksymalna wydajność cieplna [MW] 

 Sprawność cieplna [%] 

 Moc wprowadzona w paliwie [MW] 

 
 

 kocioł węglowy 

 1 

 0,035 

 87 

 0,040 

12. Emitor E-1 

 Typ 

 Wysokość [m] 

 

 otwarty 

 9,5 
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 Średnica [m] 

 Prędkość wylotu gazów [m/s] 

 Temperatura gazów [K] 

 0,25 

 0,57 

 443 

2. Paliwo 

 Wartość opałowa [MJ/kg] 

 Zawartość popiołu [%] 

 Zawartość siarki [%] 

 Roczne zużycie [Mg/rok] 

 ekogroszek 

 26  

 14 

 0,6 

 8 

3. Czas pracy źródła i emitora [h/rok] 1430– okres grzewczy 

Tabela 9 Wskaźniki emisji i emisja ze spalania ekogroszku  

 

 

 

 

 
 
 
 

Emisja ze stanowiska napraw i diagnostyki silnika 

Tabela 10 Instalacja nr 2 – instalacja odciągu spalin 

Instalacja nr 2 Odciąg spalin 

4. Opis i charakterystyka techniczna źródeł 
powstawania emisji substancji 

 Typ źródła 

 Ilość źródeł 

 
 

 Silniki spalinowe 

 2 
 

13. Emitor E-2 

 Typ 

 Wysokość [m] 

 Średnica [m] 

 Temperatura gazów [K] 

 

 poziomy 

 3 

 0,20 

 323 

5. Czas pracy źródła i emitora [h/rok] Wariant I -520 
Wariant II – 520 
Wariant III - 260 

 

Źródłem emisji jest praca silników samochodów osobowych i dostawczych z zapłonem iskrowym i 
samoczynnym podczas regulacji i napraw. Do układów wydechowych będą podłączane przewody z 
tworzywa sztucznego, którymi spaliny będą odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia. 

Przewiduje się, że rocznie diagnostyce silnika może podlegać: 

 520 samochodów z zapłonem iskrowym (benzyna), 

 520 samochodów z zapłonem samoczynnym (olej napędowy) 

 260 samochodów spalających w silnikach LPG 

 

Tabela 11 Zużycie paliwa  

Paliwo 

Zużycie paliwa 

[kg/h] 
Dla 10 minut czasu 

pracy silnika 

Substancja 

Wskaźniki 
emisji 

Emisja 

kg/Mg [kg/h] [Mg/rok] 

Dwutlenek azotu 1,0 0,0056 0,0080 

Dwutlenek siarki 9,6 0,0537 0,0768 

Pył ogółem 28,0 0,1566 0,2240 

Pył PM10 4,2 0,0235 0,0336 

Tlenek węgla 45,0 0,2517 0,3600 
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Benzyna 0,9  0,15 

Olej napędowy 0,6  0,1 

LPG 1 0,16 

 

Tabela 12 Wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach spalinowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 Emisja z instalacji odciągu spalin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Ogólna charakterystyka lokalizacji 

Szorstkości terenu 

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu uwzględnia się aerodynamiczną 
szorstkość terenu, która jest jednym z komponentów wpływających na rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń w atmosferze. 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (zo) uzależniony jest od typu pokrycia terenu: 

 woda, 

 łąki, pastwiska, 

 pola uprawne, 

 sady, zagajniki,  

 lasy, 

 zagospodarowanie przestrzenne – zabudowa wiejska, miejska, 

Przyjęto do obliczeń współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu równy 0,5 m, po 
przeanalizowaniu szorstkości terenu w promieniu 475m (50 x h) od emitorów. 

Aktualny stan jakości powietrza 

Poniżej w tabeli przedstawiono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla miejscowości Bzinica 
Nowa, w rejonie planowanego warsztatu, przyjęty na podstawie szacunku imisji zgodnie z danymi 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu (załącznik 1.2). 

Tabela 14 Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Stężenie [µg/m
3
] 

Substancja 

Wskaźniki emisji 

Spalanie benzyny Spalanie ON Spalanie LPG 

[g/kg] [g/kg] [g/kg] 

Dwutlenek azotu 42 21 3 

Dwutlenek siarki 2 6 - 

Pył PM10 0,15 3,7 - 

Tlenek węgla 320 40 15 

Węglowodory alifatyczne do C12 30 4 5 

Węglowodory aromatyczne 13 1,8 2,5 

Substancja 

Emisja 

Wariant I Wariant II Wariant III  

[kg/h] [kg/h] [kg/h] [Mg/rok] 

Dwutlenek azotu 0,00627 0,002092 0,00050 0,0045 

Dwutlenek siarki 0,00030 0,000598 - 0,0005 

Pył PM10 0,00002 0,000369 - 0,0002 

Tlenek węgla 0,04781 0,003984 0,00249 0,0276 

Węglowodory alifatyczne do C12 0,00448 0,000398 0,00083 0,0028 

Węglowodory aromatyczne 0,00194 0,000179 0,00042 0,0012 
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Dwutlenek azotu 18 

Pył zawieszony PM10 18 

Benzen 1 

Ołów 0,03 

Powyższe wielkości określone dla poszczególnych substancji przyjęto jako tło. 

Dla stężeń średniorocznych pozostałych substancji przyjęto tło równe 10 % dopuszczalnego poziomu 
lub wartości odniesienia Da, a dla opadu pyłu 10 % przyjętej wartości odniesienia Dp. 

Dane meteorologiczne 

Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu mają wpływ również warunki meteorologiczne i 
zjawiska zachodzące w atmosferze takie jak: 

 stany równowagi atmosfery, 

 kierunek i prędkość wiatru, 

 temperatura powietrza, 

 górna inwersja temperatury, 

 skręt mas powietrza związany z wysokością i z ruchem obrotowym Ziemi, 

 dyfuzja atmosferyczna (pozioma i pionowa), 

 przemiany substancji w powietrzu, 

 wymywanie substancji przez opady, 

 kumulacja substancji w chmurach. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia [17] niezbędne dane meteorologiczne do obliczeń 
rozprzestrzeniania się substancji przyjęto z katalogu danych meteorologicznych opracowanego przez 
państwową służbę meteorologiczną i są to: 

 statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru - „róża wiatrów” ze 
stacji meteorologicznej w Opolu (załącznik 2.1), 

 średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego: średnioroczna temperatura 
wynosi 9 oC. 

B. Obliczenia wstępne 

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto: 

 współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu dla obszaru obliczeniowego: zo = 0,5 m; 

 różę wiatrów ze stacji meteorologicznej w Opolu (załącznik 2.1); 

 wysokość obliczeniową anemometru 14 m; 

 układ współrzędnych o osi "X" skierowanej w kierunku wschodnim, a osi "Y" w kierunku 
północnym; 

 środek układu współrzędnych przyjęto w punkcie A (załącznik 4); 

 dla frakcji pyłu PM10 (0  10 μm): 
o prędkość opadania wf = 0 m/s  - do obliczeń stężeń, 
o prędkość opadania wf > 0 m/s  - do obliczeń opadu pyłu, 

 emisje wynikające z przyjętych wskaźników emisji, 

 analizę przeprowadzono dla wszystkich punktów obliczeniowych poza terenem zakładu, dla 
którego wykonuje się obliczenia. 

Dane przyjęte do obliczeń zawiera załącznik 2.2. 

Zgodnie z metodyką przyjętą na podstawie rozporządzenia [17] obliczono najwyższe ze stężeń 
maksymalnych substancji w powietrzu Smm dla wszystkich emitorów oraz uwzględniono kryterium 
opadu pyłu. Wyniki obliczeń wstępnych zestawiono w załączniku 2.3  
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Największy zasięg występowania stężeń maksymalnych Xmm wynosi 43,60 m. W odległości do 30 x 
Xmm = 1308 m od terenu zakładu obszary o zaostrzonych normach nie występują. 

Po przeprowadzeniu analizy spełniania warunków zgodnie z pozycją 3 załącznika nr 3 ww. 
rozporządzenia określono zakres obliczeń (załącznik 2.3). 

Zakres skrócony obliczeń dotyczy pyłu PM10, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych, 
węglowodorów aromatycznych i dla tych substancji obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w 
powietrzu zostały zakończone na tym etapie. 

C. Wpływ oddziaływania zakładu na powietrze - wnioski końcowe 

Wyniki obliczeń maksymalnych wielkości stężeń jednogodzinnych na poziomie terenu zostały 
przedstawione w załączniku 2.4. Przekroczenia wielkości D1 dla percentyla stężeń jednogodzinnych 
na poziomie terenu nie występują dla żadnej z substancji. Wymagane są jednak obliczenia rozkładu 
stężeń uśrednionych dla roku dla dwutlenku azotu, ponieważ maksymalne stężenie jednogodzinne 
przekracza 10 % wartości D1. Maksymalne wielkości stężeń jednogodzinnych na poziomie zabudowy 
przedstawia tabela 3 ww. załącznika.  

Wyniki obliczeń maksymalnych wielkości stężeń średniorocznych na poziomie terenu przedstawiono 
także w załączniku 2.4. Przekroczenia wielkości Da-R dla stężeń średniorocznych na poziomie terenu 
nie występują.  

Maksymalna wielkość opadu pyłu ogółem nie przekracza wielkości  Dp-Rp (załącznik 2.4).  

Izolinie występujących stężeń poszczególnych substancji oraz opadu pyłu przedstawiono w załączniku 
2.5. 

Dlatego można przyjąć, że w trakcie eksploatacji instalacji, poza terenem, do którego prowadzący 
zakład posiada tytuł prawny, będą dotrzymywane dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz 
wartości odniesienia. 

11.5.3 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości 
powietrza będzie zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji.  

11.6 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Sposób obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku  

Rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku można określić metodą pomiarową lub obliczeniową, lub 
też z jednoczesnym wykorzystaniem obu metod. Metodę pomiarową preferuje i stosuje się przy 
określaniu przewidywanego oddziaływania akustycznego dla obiektów istniejących, natomiast 
metody obliczeniowe, wykorzystujące programy komputerowe stosuje się w przypadku obiektów 
projektowanych lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W rozpatrywanym przypadku zastosowano 
metodę obliczeniową wykorzystującą symulacyjny program komputerowy bazujący na 
matematycznym modelu rozprzestrzeniania się hałasu z terenu zakładu. 

Obliczenia przeprowadza się w układzie współrzędnych [x, y, z] określając nimi położenia źródeł 
hałasu, elementów ekranujących oraz punktów obserwacji. 

W rozpatrywanym przypadku zastosowano metodę obliczeniową wykorzystującą program 
komputerowy SON2, który oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego 
zgodnym z normą PN-ISO 9613-2, w oparciu o którą ustalono niezbędne dane do wykonania obliczeń 
rozprzestrzeniania się hałasu. 

Określenie wpływu zakładu na stan akustyczny środowiska polega na określeniu poziomu hałasu, 
wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku „A”, powodowanego w środowisku jej 
funkcjonowaniem, a następnie porównaniu otrzymanych wyników z wartością dopuszczalną dla 
występujących w nim obszarów chronionych przed hałasem.  
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W celu określenia równoważnego poziomu dźwięku „A” w środowisku niezbędna jest znajomość 
równoważnego poziomu mocy akustycznej „A” każdego źródła hałasu, które będzie się znajdować na 
terenie zakładu oraz będzie powodować przenikanie hałasu do środowiska.  

Oddziaływanie akustyczne zakładu  

Planowane przedsięwzięcie związane jest z eksploatacją określonych środków technicznych – 
urządzeń stosowanych w warsztacie. Ponadto po omawianym terenie będą się poruszać pojazdy 
osobowe. Pojazdy te będą się poruszać po drodze dojazdowej i placu manewrowym. Ich 
funkcjonowanie spowoduje emisję hałasu poza teren zakładu. Zachodzi więc konieczność określenia 
rozprzestrzeniania się tego hałasu w środowisku. Opracowanie mapy z izofonami pozwoli ustalić, czy 
zakład będzie spełniał wymagania ochrony środowiska dotyczące ochrony przed hałasem w 
warunkach jego działalności. 

Na klimat akustyczny wokół zakładu będą miały wpływ źródła hałasu, które dla celów raportu 
podzielono na trzy kategorie: 

 źródła hałasu typu budynek – tj. budowle, wewnątrz których zostaną zainstalowane 
urządzenia hałasujące, pracujące w sposób ciągły lub okresowo, i charakteryzowane przez 
bryłę budowli, poziom hałasu przy zewnętrznych ścianach wewnątrz budowli oraz średnią 
izolacyjność przegród zewnętrznych, 

 punktowe źródła hałasu – urządzenia techniczne zainstalowane na zewnątrz budynków, 
emitujące hałas w sposób ciągły lub okresowo, charakteryzowane przez swoją lokalizację i 
poziom mocy akustycznej, 

 liniowe źródła hałasu – pojazdy, które będą się poruszać po terenie zakładu w związku z jego 
obsługą (zamieniony na zastępcze źródła hałasu), emitujące hałas okresowo, 
charakteryzowane przez swoją lokalizację i poziom mocy akustycznej. 

Danymi wyjściowymi do obliczeń są: 

 poziom hałasu wewnątrz źródła typu "budynek" (LAeqT) w odległości 1 m od ścian: 
o na podstawie informacji o planowanych źródłach hałasu, które mają zostać 

zainstalowane wewnątrz pomieszczenia, 

 wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian (przegród) źródła typu "budynek", 
o na podstawie informacji o planowanej hali tj. konstrukcji przegród budowlanych, 

stopnia i typu przeszklenia ścian zewnętrznych (komory otwieralne bądź nie, okna 
pojedyncze itp.), konstrukcji drzwi, bram, 

 dane akustyczne wszechkierunkowych źródeł hałasu (pojedyncze lub zastępowane 
zespołem źródeł cząstkowych), 

 dane akustyczne zastępczych źródeł hałasu komunikacyjnego, 

 dane akustyczne ekranów akustycznych. 
Na terenie zakładu zostaną zainstalowane następujące główne źródła emisji hałasu (plan sytuacyjny 
załącznik 3.1):  

 typu budynek: warsztat, wraz z urządzeniami pracującymi wewnątrz , 

 punktowe: wentylatory zewnętrzne, 

 liniowego: ruch pojazdów w związku z obsługą zakładu (zamieniony na zastępcze źródła 
hałasu). 

Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto następujące założenia: 

 urządzenia wyposażenia technologicznego umieszczone w obrębie budynku potraktowano 
jako umowne źródło hałasu typu budynek (tabela nr 14), 

 wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian wykonanych z pustaków ceramicznych ocieplonych 
styropianem wynosi 46 dB, a dachu pokrytego blachą falistą 28 dB, 
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 jako punktowe źródła hałasu – typu wszechkierunkowego przyjęto wentylator zewnętrzny 
(tabela nr 15), 

 ekrany – część socjalno- usługowa budynku warsztatu (tabela nr 17); 

 rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami: 

o warsztat będzie pracował na 1 zmianę, tj. przez 9 h/dobę, w godzinach 8-17, 

o obsługa komunikacyjna zakładu odbywać się będzie w czasie pory dnia w godzinach 
8-17 – tabela nr 16.   

Tabela 15 Charakterystyka akustyczna źródła typu budynek 

LP. SYMBOL RODZAJ POMIESZCZENIA RODZAJ URZĄDZENIA 

POZIOM MOCY 
AKUSTYCZNEJ W dB 

PORA DNIA PORA NOCY 

1)  B1 Warsztat  

Kompresor  70 - 

Podnośnik  76 - 

Podnośnik kanałowy 76 - 

Wyważarka do kół 70 - 

Maszyna do zakładania kół 70 - 

Wiertarka 90 - 

Odkurzacz samochodowy 70 - 

Szlifierka kątowa 85 - 

Równoważny poziom dźwięku A obliczony dla źródła typu budynek – planowanego warsztatu  dla 
ścian i dachu dla pory dnia kształtuje się na poziomie 91,6 dB. 

Charakterystykę zewnętrznych źródeł hałasu o charakterze stacjonarnym, które może mieć wpływ na 
klimat akustyczny okolicy, przedstawiono poniżej w tabeli. 

Tabela 16 Charakterystyka zewnętrznego źródła hałasu o charakterze stacjonarnym 

SYMBOL RODZAJ URZĄDZENIA 

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ 
[dB] 

PORA DNIA PORA NOCY 

W1 Wentylator naścienny 70 - 

Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie zakładu będą pojazdy wjeżdżające na jego teren, 
poruszające się w obrębie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i parkingów, a następnie 
wyjeżdżające z terenu obiektu. Zgodnie z założeniami ruch komunikacyjny na terenie zakładu 
odbywać się będzie w czasie pory dnia w godzinach 8-17.  

Do obliczeń przyjęto, iż natężenie ruchu pojazdów w związku z funkcjonowaniem zakładu, dla 8 
najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia, dla wydzielonych na terenie obiektu ciągów 
komunikacyjnych, będzie wynosić: 

 samochody osobowe:  6 pojazdów/8 h.  

W podanych niżej tabelach przedstawiono równoważny poziom mocy akustycznej A LAWeq 
poszczególnych zastępczych źródeł hałasu dla najniekorzystniejszych, prawdopodobnych ruchów 
pojazdów na terenie obiektu. 

Tabela 17 Parametry źródeł hałasu – ruch pojazdów  

NR I RODZAJ ŹRÓDŁA 
HAŁASU 

RODZAJ 
OPERACJI 

CZĘSTOTLIWOŚĆ RUCHU W 
PORZE DNIA 

LAW 

[dB] 

T 

emisji 

[s] 

Σ T * 

emisji 

[s] 

Tobserw

acji 

[s] 

LAWeg 

[dB] 

Pojazdy osobowe L1 
Start 

2 
74 10 20 

28800 44,7 
Hamowanie 72 6 12 
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Jazda po 
terenie 

70 8 16 

Pojazdy osobowe L2 

Start 

2 

74 10 20 

28800 44,7 
Hamowanie 72 6 12 

Jazda po 
terenie 

70 8 16 

Pojazdy osobowe L3 

Start 

2 

74 10 20 

28800 45,8 
Hamowanie 72 6 12 

Jazda po 
terenie 

70 20 40 

 w łącznym czasie emisji uwzględniono przejazd pojazdów w dwie strony (wjazd i wyjazd) 

Źródło danych: "Noise Emissions of Road Vehicles. Effect of Regulations. Final Report 01-1" - 
International Institute of Noise Control Engineering. Linkoping, July 2001. 

W obliczeniach uwzględniono ekranujące właściwości wskazanego w tabeli obiektu: 

Tabela 18 Obiekty ekranujące 

LP. SYMBOL RODZAJ OBIEKTU 

1.  E1 Część socjalno - usługowa 

Dla zobrazowania zasięgu oddziaływania hałasu z planowanej inwestycji na otoczenie wytypowano 
następujące punkty odniesienia: 

 punkty obserwacji akustycznej zlokalizowane na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (P1 – P9). 

W oparciu o istniejące dane przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się dźwięku ze wszystkich 
źródeł hałasu w zakładzie. Jej efektem jest mapa akustyczna przedstawiająca izofony poziomu 
dźwięku w terenie. 

Wyniki obliczeń dla pory dnia 

Dane wejściowe do analizy komputerowej (specyfikacja elementów, parametry źródeł, ekranów i 
punktów obserwacyjnych) zawiera załącznik 3.2. 

W obliczeniach uwzględniono wszystkie źródła hałasu związane z wyposażeniem technologicznym, a 
także źródła hałasu związane z ruchem samochodowym. 

Wpływ oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko w porze dnia, związanego z emisją hałasu 
z obiektu, obrazują: 

 wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A LAeq D we wszystkich punktach obserwacji i 
elewacji (załącznik 3.3), 

 izofony, z lokalizacją punktów obserwacyjnych i punktem elewacji, z obliczonymi wartościami 
równoważnego poziomu dźwięku A w tych punktach (w punkcie elewacji podana jest wartość 
maksymalna z wszystkich obliczonych poziomów) - załącznik 3.4. 

W oparciu o wymienione materiały, wyniki obliczeń przedstawiają się następująco: 

 poziom dźwięku A o wartości powyżej 50 dB nie występuje poza granicami działki inwestora, 

 poziom dźwięku A na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej nie przekracza wartości 50 
dB (kształtuje się na poziomie do 27-42 dB). 

Wpływ akustycznego oddziaływania zakładu - wnioski końcowe 

Do obliczeń przyjęto rzeczywiste i projektowane, jak również najbardziej niekorzystne warunki 
akustyczne jakie wystąpią podczas funkcjonowania zakładu, przyjmując dostępne na tym etapie dane 
o źródłach hałasu, technologii i obiektach budowlanych. 
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Analizując wyniki obliczeń stwierdzono, że źródłami hałasu kształtującymi klimat akustyczny wokół 
zakładu będzie ruch pojazdów osobowych korzystających z warsztatu, oraz warsztat, jako źródło 
hałasu typu ”budynek” jak również wentylator naścienny, jako zewnętrzne źródło hałasu o 
charakterze stacjonarnym. Wyniki obliczeń wykazały również, że źródła te nie będą stanowić 
zagrożenia akustycznego dla najbliższego obszaru podlegającego ochronie akustycznej w porze dnia. 

Najbliższy obszar podlegający ochronie akustycznej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
usytuowana w odległości ok. 13 m w kierunku wschodnim od granicy działki. 

Obliczony poziom hałasu w porze dnia w wytypowanych punktach obserwacji P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8 i P9 jest poniżej dopuszczalnych wielkości. 

W związku z powyższym oddziaływanie akustyczne zakładu będzie mieć wpływ w granicach 
dopuszczalnych na najbliższy obszar chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalne wielkości 
hałasu wynoszą odpowiednio: 

punkt P1, P2, P3,  P4, P5, P6, P7, P8 i P9 - zabudowa jednorodzinna  

 LAeq D = 50 dB(A) dla pory dnia ( 600 – 2200 ), 

 LAeq N = 40 dB(A) dla pory nocy ( 2200 - 600 ). 

Ze względu na charakter pracy instalacji i związanych z nią źródeł hałasu nie są przewidywane 
sytuacje odbiegające od normalnego funkcjonowania instalacji, które wiązałyby się ze zwiększoną 
emisją i imisją hałasu. 

Tabela 19 Obliczona wielkość imisji hałasu 

PRZEZNACZENIE (RODZAJE) 
TERENÓW W SĄSIEDZTWIE ZAKŁADU 

PUNKT 
POMIAROWY 

OBLICZONY POZIOM 
HAŁASU 

DOPUSZCZALNY 
POZIOM HAŁASU 

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N 

Zabudowa jednorodzinna P1 29 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P2 27 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P3 41 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P4 33 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P5 40 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P6 38 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P7 40 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P8 42 - 50 40 

Zabudowa jednorodzinna P9 40 - 50 40 

12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko 

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko na terenie zakładu planuje się następujące 
rozwiązania: 

 prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej,    

 wprowadzenie właściwej organizacji miejsc tymczasowego magazynowania odpadów i 
selektywnej zbiórki odpadów,  

 magazynowanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych, zamykanych 
pojemnikach/kontenerach, 

 przekazywanie odpadów innym uprawnionym posiadaczom do recyclingu lub 
unieszkodliwienia, 

 prowadzenie jakościowo-ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów. 
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13. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania art. 143 ustawy - Prawo ochrony środowiska 

W myśl art. 143 ustawy - Prawo ochrony środowiska [1] – technologia, nowoczesne urządzenia i 
procedury, które będą zastosowane w planowanym zakładzie zapewnią: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii, 

 racjonalne zużycie wody oraz materiałów, 

 zastosowanie technologii bezodpadowej lub małoodpadowej, 

 możliwość odzysku powstających odpadów dzięki ich selektywnemu magazynowaniu. 

14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic 
takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań 
technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania 
z nich 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza teren, do którego 
prowadzący zakład będzie posiadał tytuł prawny.  

Projektowana inwestycja polegająca na budowie warsztatu samochodowego nie kwalifikuje się do 
obiektów wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska [1], dla których można utworzyć 
obszar ograniczonego użytkowania. 

15.  Możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem 

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się występowania konfliktów społecznych. 

16.  Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w oparciu o dane dotyczące profilu prowadzonej działalności, 
rocznego zużycia materiałów, wody i energii oraz parametrów źródeł emisji, stwierdza się, że zgodnie 
z rozporządzeniem [7] dla występujących w zakładzie źródeł emisji nie jest wymagane z mocy prawa 
prowadzenie pomiarów emisji wstępnych ani w czasie eksploatacji. 

W zakładzie nie będzie instalacji podlegających standardom emisyjnym określonym w rozporządzeniu 
[16]. 

Zgodnie z art. 36 ustawy [12] wytwarzający odpady jest obowiązany prowadzić ewidencję 
wytwarzanych odpadów. Ewidencja winna być prowadzona z zastosowaniem następujących 
dokumentów: 

 kart ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, 

 kart przekazania odpadu, 
których wzory zostały określone w rozporządzeniu. 
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Zgodnie z określonymi tam wymogami konieczne jest rejestrowanie ilości odpadów wytworzonych i 
sposobu gospodarowania nimi, a także rejestrowanie każdej partii odpadów przekazanych innemu 
posiadaczowi.  

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (karta ewidencji odpadu i karta przekazania 
odpadu) dla rodzajów i ilości odpadów określonych w rozporządzeniu [13]. 

Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowywać należy przez okres 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

Zgodnie z art. 37 ustawy [12] wytwarzający odpady zobowiązany jest do sporządzenia na formularzu 
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi, 
które przekazuje się Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania 
odpadów w terminie do 15 marca  za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór formularza określony został 
w rozporządzeniu. 

Nie proponuje się innych procedur monitorowania procesów technologicznych poza obowiązkami 
wynikającymi z obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa. 

17. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy napotkane przy opracowaniu raportu 

Ocena elementów istotnych dla środowiska polegała na sprawdzeniu zgodności z obowiązującymi 
wymogami przepisów prawnych oraz określeniu zmian, jakie mogą wynikać z realizacji inwestycji. 

Ocenę wykonano w oparciu o dostępną wiedzę i badania naukowe z zakresu ochrony środowiska 
oraz w oparciu o dane o środowisku i wizję lokalną. 


