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przedsięwzięciu – zgodnie z Art. 62a 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 2018 r. poz. 2081).
INWESTOR:
GOLUSKI SP Z O.O.
Pl. Andersa 3
61-894 Poznań

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
“Hala magazynowo – produkcyjna z obiektami i instalacjami towarzyszącymi”.
LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Obręb: Gołuski, numery działek ewidencyjnych: część działki 202, część działki 203/ 2, 204/4.

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia
Przedmiotem dokumentacji jest inwestycja pt. “Hala magazynowo – produkcyjna z obiektami i
instalacjami towarzyszącymi” planowana do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: część 202,
część 203/ 2, 204/4., obręb Gołuski.

Dla wskazanego ternu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalony
przez Radę Gminy Dopiewo – Uchwała Nr VIII/90/15 z dnia 25 maja 2015r. W planie tym działki o
nr ewidencyjnych 202, 203/2, 204/4, obręb Gołuski, położone są w jednostce urbanistycznej
oznaczonej symbolem P/U (teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i terenów
zabudowy usługowej.

Zaprojektowano budynek produkcyjno-magazynowy z częściami administracyjno-socjalnymi,
portiernią , budynkiem obsługi technicznej, budynkiem pompowni i zbiornika pożarowego,
urządzeniami technicznymi (zbiornik retencyjny wód deszczowych, zbiorniki na nieczystości
ciekłe)

oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowana produkcja będzie miała charakter

nieuciążliwy, który nie został wymieniony na liście Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.
Dz.U. 2016 poz. 71) i polegać będzie na montażu i konfekcji produktów z gotowych półproduktów.
Zakłada się godziny funkcjonowania obiektu: 2-zmianowy, 10 h przez cały rok.
.
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Planowane zatrudnienie w budynkach w budynkach administracyjno-socjalnych wyniesie łącznie
około 30 osób natomiast planowane zatrudnienie na hali – w sumie około 80 osób.
Teren inwestycyjny wynosi 49 335 m2 (100%)
- pow. zabudowy: około 12317 m2 (24,97%)
- pow. utwardzone około 9134 m2 (w tym pow. zbiornika retencyjnego około 2410m2) - (23,40%)
- powierzchnia biologicznie czynna: około 28936 m2 (58,65%)

Ilość miejsc postojowych wyniesie:
- 34 MP samochodów osobowych
- 8 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych w dokach
- powierzchnia parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie około 950 m2.

w związku z czym planowana do realizacji inwestycja zaliczona została zaliczona do przedsięwzięć
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71);tj.:
- zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy
rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię
przeznaczoną

do

przekształcenia

w

wyniku

realizacji

przedsięwzięcia

(§ 3.1 pkt. 52) - kwalifikacja z uwagi na powierzchnię zabudowy oraz powierzchnię
przekształconą.
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
Bilans powierzchni działek zainwestowania wynosi: 49 335 m2 (100%)
- pow. zabudowy: około 12317 m2 (24,97%)
- pow. utwardzone około 9134 m2 (w tym pow. zbiornika retencyjnego około . 2410m2) - (23,40%)
- powierzchnia biologicznie czynna: około 28936 m2 (58,65%)

Analizując planowane przedsięwzięcie pod względem usytuowania można stwierdzić, że
planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, czy innych
obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie będzie zlokalizowana na
obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie
ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarach wymagających
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specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy
ochrony przyrody, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach, na których standardy
jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach przylegających do jezior o obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Aktualnie teren nieużytkowany, porośnięty zielenią niską.
Działki te stanowią obszar pól uprawnych, które jednak od pewnego czasu nie są użytkowane
(przypuszczalnie przez ostatnie dwa lata). Wskazuje na to brak śladów prac polowych i porośnięcie
tego obszaru przez zwartą roślinność zielną. Obszar powyższych działek nie jest urozmaicony przez
jakiekolwiek śródpolne zadrzewienia lub krzewy, jak również zbiorniki lub cieki wodne (Foto. 1 i
2). Nie stanowi zatem miejsca istotnego z punktu widzenia zasobów lokalnej przyrody ożywionej.
Uzyskane i zaprezentowane powyżej wyniki inwentaryzacji przyrodniczej rozważanego obszaru
wskazują, że działki nr 202, 203/2, 204/4 nie stanowią obszaru cennego pod względem
przyrodniczym. Są to monotonne, niczym nie uatrakcyjnione pola uprawne, na których jednak od
pewnego czasu nie prowadzi się prac polowych (zarastanie roślinnością zielną).

3) rodzaju technologii
Technologia realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje wykonanie następujących robót
budowlanych:
- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych, tj. ogrodzenie terenu budowy,
ustawienie tablicy informacyjnej i tablic ostrzegawczych,
- roboty przygotowawcze i prace ziemne,
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- roboty pomiarowe,
- usunięcie oraz przemieszczenie mas ziemnych,
- wykopy pod fundamenty,
- budowa hali i budynku socjalno-biurowego (stopy i ławy fundamentowe, konstrukcja obiektów,
obudowa dachu, obudowa ścian, termoizolacja, posadzka, bramy, drzwi zewnętrzne, inne),
- roboty sanitarne związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- roboty drogowe (prace ziemne; ustawianie krawężników; budowa konstrukcji parkingów i dróg;
wykonywanie nawierzchni drogowych i parkingowych),
- roboty elektryczne, instalacja wod-kan, wentylacja,
- roboty wykończeniowe (elementy bezpieczeństwa ruchu, zagospodarowanie zieleni).
Całość robot wykonane zostanie zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Montażowych" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Montaż instalacji i urządzeń
wykonany będzie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż., aktualnymi
warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta. Prowadzący roboty opracuje „plan
bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Technologia stosowana w czasie eksploatacji zakładu:
Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjna hala magazynowo-produkcyjna z częściami
administracyjno-socjalnymi, zbiornikiem ppoż z budynkiem przepompowni, portiernią, budynkiem
obłsugi technicznej, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe, wiatami i infrastrukturą
techniczną. Obiekt wykorzystywany w założeniu m.in. jako magazyn wysokiego składowania
towarów przemysłowych. Magazynowanie odbywać się będzie na wielopoziomowych regałach.
Transport w obrębie magazynu realizowany będzie za pomocą wózków widłowych. Dostawa i
odbiór towarów i asortymentu poprzez system doków przeładunkowych zlokalizowanych
obustronnie wzdłuż ścian zewnętrznych hali.
W ramach przestrzeni magazynowej odbywać się może prowadzenie prostej i nieuciążliwej
działalności produkcyjnej / prosty montaż, konfekcja itp. W planowanym obiekcie produkcyjno –
magazynowym prowadzona będzie działalność w zakresie magazynowania produktów/surowców
oraz prowadzona nieuciążliwa produkcja, która nie została wymieniona na liście rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71). Produkcja ta polegać będzie na prostym
montażu i konfekcji produktów z gotowych półproduktów. Na dzień dzisiejszy nie jest znany
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potencjalny dzierżawca, zakłada się że emisja ewentualnych zanieczyszczeń z części produkcyjnej
hali odbywać się będzie w sposób niezorganizowany. Zakłada się godziny funkcjonowania obiektu:
jedną zmianę przez ok 10h, 7 dni w tygodniu.
Planowane zatrudnienie w budynkach w budynkach administracyjno-socjalnych wyniesie łącznie
około 30 osób natomiast planowane zatrudnienie na hali – w sumie około 80 osób.

Ścieki socjalno-bytowe (sanitarne) będą odprowadzane do szamb zlokalizowanych na terenie
należącym do Inwestora, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i odwożone do
punktu zlewnego. Wspomniana działalność będzie oczywiście uregulowana stosownymi umowami.
Jest to rozwiązanie mające charakter tymczasowy. W momencie pojawienia się możliwości
podłączenia do sieci kanalizacji gminnej, zakład wykona takie przyłącze. W odprowadzanych
ściekach nie będą znajdować się substancje szczególnie szkodliwe określone w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005 roku.

Na omawianym terenie rozbudowana zostanie wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniem podczyszczającym w postaci separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z
osadnikiem, o przepustowości nominalnej dopasowanej do obliczonej ilości odprowadzanych wód
deszczowych, oraz studzienek wpustowych osadnikowych. Przed ewentualnym wprowadzeniem do
rzeki Wirynki, wody deszczowe, po oczyszczeniu, będą przetrzymywane w szczelnym zbiorniku
retencyjnym o pojemności około 2000 [m3], którego zadaniem będzie przejęcie nadmiaru wód w
przypadku wystąpienia nawalnych opadów. Dodatkowa retencja wód opadowych jest korzystna z
punktu widzenia środowiska, gdyż zapobiega natychmiastowemu odpływowi wód opadowych z
obszaru.
Planowane hala magazynowo-produkcyjna zostanie wyposażone w instalację energetycznego
spalania gazu ziemnego wysokometanowego, w której skład będą wchodzić następujące źródła:
• 2 nagrzewnice o mocy do 96 kW każda;
• 6 nagrzewnic o mocy do 64 kW każda;
• 5 promienników o mocy do 49 kW każdy;
• 2 kotły gazowe w części administracyjno-biurowej o mocy do 120 kW każdy.

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być
dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
Inwestor nie planuje alternatywnych rozwiązań w zakresie prowadzenia i realizacji inwestycji.
Jedynym możliwym byłby tzw. wariant „zerowy” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia
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według założeń wskazanych w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Będzie to jednak
skutkowało nie wykorzystaniem na przedmiotowym terenie możliwości wdrożenia zaproponowanej
koncepcji.

Zastosowanie

wariantu

zerowego

(niepodejmowanie

żadnych

działań)

to

niewykorzystanie sprzyjających warunków lokalizacyjnych. Pod względem lokalizacyjnym
posadowienie nowych obiektów uzależnione jest od morfologii i zgodności z przepisami
miejscowymi.

Dla

wskazanego

ternu

obowiązuje

Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego – uchwalony przez Radę Gminy Dopiewo – Uchwała Nr VIII/90/15 z dnia 25 maja
2015r. W planie tym działki o nr ewidencyjnym 202, 203/2, 204/4, obręb Gołuski, położone są w
jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem P/U (teren obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i terenów zabudowy usługowej.

Nie przewiduje się możliwości funkcjonowania obiektów w alternatywnej wersji. Stwierdza się, że
zaproponowane przez Inwestora rozwiązanie z zastosowaniem wszelkich metod ochrony
środowiska, zgodnych z najnowocześniejszą wiedzą techniczną i przepisami prawa, jest
rozwiązaniem najkorzystniejszym dla planowanej inwestycji z jednoczesnym uwzględnieniem
minimalizowania ewentualnego niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko w trakcie
prowadzenia prac budowlano-adaptacyjnych, w czasie eksploatacji obiektu, jak również w
przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Inwestor spełni wszelkie wymagania
wynikające z Prawa Ochrony Środowiska, innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych.
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie zgodnie z PN oraz
warunkami technicznymi prowadzenia robót takich wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów,
paliw oraz energii, które nie wykraczałoby poza zwykłe korzystanie ze środowiska. Przedmiotowa
inwestycja wiązać się będzie z koniecznością poboru gazu, energii elektrycznej oraz wody. Woda
dostarczana będzie z sieci wodociągowej, a powstające ścieki odprowadzane do szczelnych
zbiorników bezodpływowych. Woda wykorzystywana będzie jedynie na potrzeby socjalno-bytowe.
- bilans masowy:
- energia elektryczna 6600 (kW/MW) /rok
- energia gazowa 750 000 m3 /rok
- woda/ ścieki 2108 m3/rok

6) rozwiązaniach chroniących środowisko
Na etapie realizacji inwestycji:
- zakłada się racjonalnie wykorzystanie surowców i paliw niezbędnych na etapie realizacji zadania,
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- zapewni się selektywną zbiórkę powstałych na tym etapie odpadów (głównie z grupy 17- raz
1501-),
- wszystkie powstające na tym etapie odpady przekazywane będą do odzysku podmiotom
posiadającym stosowne uregulowania (zezwolenie na przetwarzanie odpadów),
- prace prowadzone będą w taki sposób aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów,
- zaplecze wyposażone będzie w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia
odpadów budowlanych; zapewni się ich regularne opróżnianie,
- prace przy wykorzystaniu ciężkich maszyn budowlanych prowadzone będą tylko w porze
dziennej, w czasie przerw zakłada się wyłączanie silników,
- w trakcie realizacji zadania stosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od
pracujących maszyn i urządzeń (stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń
montażowych gwarantujących szczelność układów silnikowych i jezdnych oraz brak jakichkolwiek
wycieków olejów i płynów technologicznych a także zaopatrzenie w sorbenty),
- zapewni się minimalizację emisji do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów dzięki
wdrożeniu właściwej, zoptymalizowanej organizacji prac oraz poprzez unikanie pracy maszyn i
urządzeń na biegu jałowym.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
- ogrzewanie obiektu gazem,
- dobór lokalizacji przedsięwzięcia - działki przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie nie są
fragmentem korytarza ekologicznego oraz nie znajdują się na niej siedliska oraz gatunki objęte
formami ochrony przyrody na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- odprowadzanie powstających na terenie przedsięwzięcia ścieków bytowych do szczelnych
zbiorników bezodpływowych,
- retencjonowanie wód deszczowych w zbiorniku o pojemności około 2000 [m3], którego zadaniem
będzie przejęcie nadmiaru wód w przypadku wystąpienia nawalnych opadów,
- selektywna zbiórka odpadów w specjalnych kontenerach usytuowanych w wydzielonych
miejscach na terenie i przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne uregulowania.

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Podczas budowy można spodziewać się jedynie krótkotrwałych, pośrednich, chwilowych i czasem
skumulowanych emisji czy oddziaływań. Dotyczą one w szczególności oddziaływania
akustycznego, emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji ścieków i odpadów. Całość robót
zostanie wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami. Ogólne
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warunki wykonywania robót ziemnych powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
7A.Emisja do powietrza atmosferycznego
7.1. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
Na terenie planowanej inwestycji

hala magazynowo-produkcyjna z obiektami i instalacjami

towarzyszącymi w miejscowości Gołuski źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego będą następujące procesy:
• spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicach, promiennikach i kotłach;
• spalanie oleju napędowego w silnikach Diesla agregatu prądotwórczego i pompowni
przeciwpożarowej;
• ładowanie akumulatorów wózków widłowych w akumulatorowni;
•

ruch pojazdów po terenie zakładu.

Spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicach, promiennikach i kotłach
Planowane hala

magazynowo-produkcyjna zostanie wyposażone w instalację energetycznego

spalania gazu ziemnego wysokometanowego, w której skład będą wchodzić następujące źródła:
• 2 nagrzewnice o mocy do 96 kW każda;
• 6 nagrzewnic o mocy do 64 kW każda;
• 5 promienników o mocy do 49 kW każdy;
• 2 kotły gazowe w części administracyjno-biurowej o mocy do 120 kW każdy.
Całkowita nominalna moc (moc w paliwie) wszystkich źródeł opalanych gazem ziemnym, przy
sprawności spalania na poziomie 90%, wyniesie ok. 1,18 MW. Emisja zanieczyszczeń
z nagrzewnic gazowych będzie odbywać się przez zadaszone wyloty o minimalnej wysokości 13,0
m i średnicy wynoszącej 0,15 m. Emisja zanieczyszczeń z promienników będzie odbywać się przez
zadaszone wyloty o minimalnej wysokości 13,0 m i średnicy wynoszącej 0,11 m. Natomiast emisja
zanieczyszczeń z kotłów będzie odbywać się przez zadaszone wyloty o minimalnej wysokości 10,0
m i średnicy 0,16 m. Na potrzeby obliczeń przyjęto, że maksymalny czas pracy nagrzewnic i
promienników wyniesie 4380 h w roku, a kotłów gazowych 4800 h w roku. Parametry wszystkich
emitorów zestawiono w tabeli.
Spalanie oleju napędowego w silnikach Diesla agregatu prądotwórczego i pompowni
przeciwpożarowej
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się zlokalizowanie agregatu prądotwórczego
z silnikiem Diesla o mocy do 300 kW oraz montaż zbiornika przeciwpożarowego wraz
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z pompownią przeciwpożarową, w której będą znajdować się dwie pompy z silnikami Diesla o
mocy do 150 kW każdy. Emisja zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego w silniku agregatu
prądotwórczego będzie odbywać się przez otwarty pionowy wylot o minimalnej wysokości 3,0 m i
średnicy 0,15 m. Natomiast emisja zanieczyszczeń z silników pomp będzie odbywać się przez
boczne wyloty o średnicy 0,15 m umieszczone na ścianie budynku pompowni na minimalnej
wysokości 2,6 m. Agregat prądotwórczy i każda pompa ppoż. będą pracować przez maksymalnie
22 h w roku.
Ładowanie akumulatorów wózków widłowych w akumulatorowni
Transport magazynowanych produktów wewnątrz hali z doków załadunkowych do miejsc
składowania i z powrotem będzie odbywać się za pomocą wózków widłowych. Wózki będą
napędzane elektrycznie, w związku z tym na terenie hali zostanie zlokalizowana akumulatorownia.
W akumulatorowni będzie można jednocześnie ładować 10 akumulatorów o pojemności od 575 do
700 Ah. Akumulatorownia będzie wyposażona w dwa wentylatory odciągowe (emitory) o
wydajności 5600 m3/h. Emisja zanieczyszczeń z procesu ładowania akumulatorów będzie odbywać
się poprzez dwa zadaszone emitory oznaczone symbolami od E-19 do E-20 o minimalnej
wysokości 12,5 m i średnicy 0,36 m. Proces ładowania akumulatorów będzie prowadzony w
systemie ciągłym przez maksymalnie 8760 h w roku.
Ruch pojazdów po terenie zakładu
Na terenie planowanej inwestycji magazynowo-produkcyjnej

przewiduje się ruch pojazdów

ciężarowych i dostawczych oraz ruch pojazdów osobowych należących do pracowników. W celu
określenia wielkości emisji zanieczyszczeń z ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem
inwestycji wyznaczono następujące trasy ruchu:
• Trasę ruchu pojazdów ciężarowych (Tr-1) o długości ok. 1033,8 m przebiegającą od wjazdu
na teren zakładu do doków załadunkowych i z powrotem do wyjazdu. Przyjęto, że po trasie
będą

poruszać

się

pojazdy

ciężarowe

i

dostawcze.

Zgodnie

z danymi przekazanymi przez Inwestora maksymalne natężenie ruchu wyniesie
24 pojazdów ciężarowych i 5 pojazdów dostawczych na 10 godzin pracy obiektu. Na
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że maksymalne godzinowe natężenie ruchu
wyniesie 3 pojazdy ciężarowe i 1 pojazd dostawczy. Ruch będzie odbywać się przez 3650 h
w roku
• Trasę ruchu pojazdów osobowych po głównym parkingu (Tr-2) o długości 249,8 m
obejmującą

wjazd

na

parking

główny

oraz

ruch

po

jego

terenie.

Zgodnie

z informacjami podanymi przez inwestora całkowity ruch pojazdów osobowych wyniesie 50
pojazdów

Przyjęto,

że

po

trasie

Tr-2

będzie

poruszać

się

maksymalnie
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41 pojazdów osobowych/h, a ruch będzie odbywać się przez dwie godziny dziennie (wjazd i
wyjazd) czyli maksymalnie 730 h w roku.
•

Trasę ruchu pojazdów osobowych (Tr-3) o długości odpowiednio 484 m obejmującą dojazd
do

miejsc

parkingowych

po

południowej

stronie

planowanej

hali.

Zgodnie

z informacjami podanymi przez inwestora całkowity ruch pojazdów osobowych wyniesie 50
pojazdów.

Przyjęto,

że

po

trasie

Tr-3

będzie

poruszać

się

maksymalnie

9 pojazdów osobowych/h, a ruch będzie odbywać się przez dwie godziny dziennie (wjazd i
wyjazd) czyli maksymalnie 730 h w roku.
Tabela 1 Zestawienie zbiorcze parametrów emitorów po realizacji planowanej inwestycji.
Źródło emisji

Wysokość
m

Średnica
m

Prędkość
m/s

Czas pracy
h/rok

Typ wylotu

13,0

0,15

0,0

4380

zadaszony

13,0

0,15

0,0

4380

zadaszony

13,0

0,11

0,0

4380

zadaszony

10,0

0,16

0,0

4800

zadaszony

3,0

0,15

19,7

22

otwarty

2,6

0,15

0,0

22

boczny

12,5

0,36

0,0

8760

zadaszony

0,5

nd.

0,0

3650

nie dotyczy

Tr-2

0,5

nd.

0,0

730

nie dotyczy

Tr-3

0,5

nd.

0,0

730

nie dotyczy

Emitor

Nagrzewnica gazowa 96 kW
Nagrzewnica gazowa 64 kW
Promiennik gazowy 49 kW
Kocioł gazowy 120 kW
Silnik Diesla agregatu
prądotwórczego
Silnik Diesla
pompowni ppoż.

od E-1
do E-2
od E-3 do
E-8
od E-9do
E-13
od E-14
do E-15
E-16

Akumulatorownia
Pojazdy ciężarowe
Parking główny pojazdów
osobowych
Parking południowy
pojazdów osobowych

E-17
i E-18
od E-19
do E-20
Tr-1

Na terenie inwestycji magazynowo-produkcyjnej w Gołuskach nie przewiduje się eksploatacji
innych

instalacji

będących

źródłem

emisji

zanieczyszczeń

do

powietrza,

w szczególności instalacji związanych z prowadzeniem procesu produkcyjnego.
7.2. Wielkość i źródła powstawania emisji – aktualnych i proponowanych (warunki normalne)
7.2.1. Określenie ilości substancji emitowanych z procesu energetycznego spalania gazu
ziemnego w nagrzewnicach, promiennikach i kotłach gazowych
Emisję maksymalną zanieczyszczeń powietrza z procesu energetycznego spalania gazu ziemnego w
nagrzewnicach, promiennikach i kotłach obliczono przy użyciu wskaźników zamieszczonych w
opracowaniu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pod tytułem „Wskaźniki
emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.”, Warszawa,
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styczeń 2015. Wykorzystano wskaźniki dla spalania gazu ziemnego w źródłach o mocy mniejszej
niż 0,5 MW. Tok obliczeń emisji z pojedynczego kotła o mocy 120 kW przedstawiono poniżej.
Maksymalną ilość zużywanego paliwa Bmax na potrzeby pojedynczego kotła obliczono ze wzoru:

gdzie:
Q to wydajność cieplna kotła [kJ/h],
Wd to wartość opałowa paliwa [kJ/m3],
η to sprawność cieplna kotła.

Emisja pyłu

gdzie:
Bmax to maksymalne zużycie paliwa [mln m3/h],
E'p to wskaźnik unosu pyłu [kg/mln m3].
Emisja dwutlenku siarki

gdzie:
Bmax to maksymalne zużycie paliwa [mln m3/h],
E' to wskaźnik dla dwutlenku siarki [kg/mln m3],
S to zawartość siarki w gazie [mg/m3].
Emisja tlenków azotu

gdzie:
Bmax to maksymalne zużycie paliwa [mln m3/h],
E' to wskaźnik emisji tlenków azotu [kg/mln m3].
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Emisja tlenku węgla

gdzie:
Bmax to maksymalne zużycie paliwa [mln m3/h],
E' to wskaźnik emisji tlenku węgla [kg/mln m3].
Emisję roczną ze źródeł spalania gazu ziemnego wyznaczono w oparciu o przewidywany czas
pracy poszczególnych urządzeń i zestawiono w poniższej tabeli. Przyjęto, że całość pyłu stanowi
pył PM2,5.
Tabela 2 Zestawienie wielkości emisji maksymalnej i rocznej dla źródeł spalania gazu ziemnego.
Źródło

Emitor

Zanieczyszczenie

Emisja maksymalna
[kg/h]
5,58E-6
Pył zawieszony
0,000893
SO2
Nagrzewnica gazowa 96
od E-1 do E-2*
kW
0,01697
NO2
0,00335
CO
3,72E-6
Pył zawieszony
0,000595
SO2
Nagrzewnica gazowa 64
od E-3 do E-8*
kW
0,01131
NO2
0,002233
CO
2,85E-6
Pył zawieszony
0,000456
SO2
Promiennik gazowy
od E-9 do E-13*
49 kW
0,00866
NO2
0,001709
CO
6,98E-6
Pył zawieszony
0,001116
SO2
Kocioł gazowy 120 kW od E-14 do E-15*
0,02121
NO2
0,00419
CO
* Emisja dla pojedynczej nagrzewnicy, promiennika lub kotła gazowego.

Emisja roczna [Mg]
0,00002445
0,00391
0,0743
0,01467
0,0000163
0,002608
0,0495
0,00978
0,00001248
0,001997
0,0379
0,00749
0,0000335
0,00536
0,1018
0,02009

7.2.2. Określenie ilości substancji emitowanych do powietrza z procesu spalania oleju
napędowego w silnikach Diesla agregatu prądotwórczego i pompowni przeciwpożarowej
Emisję zanieczyszczeń powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach Diesla
agregatu

prądotwórczego

oraz

pompowni

przeciwpożarowej

wyznaczono

w

oparciu

o europejskie normy emisji spalin dla silników pojazdów i maszyn niedrogowych – norma dla etapu
IIIB.

Norma

ta

określa

wartości

graniczne

emisji

poszczególnych

związków

(z uwzględnieniem współczynników pogorszenia emisji) w przeliczeniu na ilość wyprodukowanej
energii. W tabeli zestawiono wskaźniki emisji poszczególnych zanieczyszczeń.
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Tabela 3 Wartości graniczne emisji spalin z silników Diesla dla etapu IIIB.
Wartości graniczne emisji [g/kWh]
Kategoria: Moc netto (P)

L: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

CO

W. alifatyczne

NOx

Pył

3,5

0,19

2,0

0,025

Do wyznaczenia emisji maksymalnej wykorzystano zamieszczone poniżej równanie. Założono
najgorszy możliwy wariant polegający na tym, że praca poszczególnych silników będzie trwać
pełną godzinę. Wielkość emisji maksymalnej i średniej z pracy silników Diesla zestawiono w tabeli
4.

gdzie:
L – limit emisji poszczególnych związków, [g/kWh],
B – moc silnika [kW]
Tabela 4 Zestawienie emisji maksymalnej i rocznej z silników Diesla agregatu prądotwórczego i pompowni
przeciwpożarowej.
Emitory

Zanieczyszczenie

CO
W. alifatyczne
E-16
NO2
Pył
CO
W. alifatyczne
E-17 i E-18*
NO2
Pył
* Emisja dla pojedynczego silnika pompy ppoż.

Emisja
maksymalna
[kg/h]
1,05
0,057
0,6
0,0075
0,525
0,0285
0,3
0,00375

Emisja roczna
[Mg/rok]
0,0231
0,001254
0,0132
0,000165
0,01155
0,000627
0,0132
0,0000825

7.2.3. Określenie ilości substancji emitowanych z procesu ładowania akumulatorów wózków
widłowych w akumulatorowni
Proces ładowania akumulatorów wiąże się z niewielką emisją kwasu siarkowego. W celu określenie
wielkości emisji rocznej z instalacji wyciągowych przy stanowiskach do ładowania akumulatorów
wózków widłowych wykorzystano wskaźnik emisji opracowany przez Centralne Laboratorium
Akumulatorów w Poznaniu, który wynosi 0,016 g H2SO4/Ah. Typowa pojemność akumulatora
wózka widłowego mieści się w granicach 575 Ah do 700 Ah. Na potrzeby obliczeń przyjęto, że
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pojemność pojedynczego akumulatora wyniesie 650 Ah, a czas jego ładowania ok. 10 h. Wobec
tego wielkość emisji maksymalnej godzinowej kwasu siarkowego z jednoczesnego ładowania
dziesięciu akumulatorów wyniesie 0,0104 kg/h. W związku z tym, że akumulatorownia będzie
wyposażona w dwie wentylacje odciągowe i dwa emitory zanieczyszczeń, emisja maksymalna dla
pojedynczego wylotu wyniesie 0,00502 kg/h. Wielkość emisji rocznej obliczono na podstawie
przewidywanego czasu pracy.
Tabela 5 Zestawienie wielkości emisji maksymalnej i rocznej z ładowania akumulatorów wózków widłowych.
Emitor

Zanieczyszczenie

E-19
E-20

Kwas siarkowy
Kwas siarkowy

Emisja maksymalna
[kg/h]
0,00502
0,00502

Emisja roczna [Mg]
0,044
0,044

7.2.4. Określenie ilości substancji emitowanych z ruchu pojazdów po drogach wewnętrznych i
terenach utwardzonych
Wielkość emisji dla pojazdów poruszających się po drogach wewnętrznych i terenie utwardzonym
przed planowaną halą wyznaczono posługując się modułem SAMOCHODY do pakietu „OPERAT
FB” firmy PROEKO Ryszard Samoć z Kalisza. Pakiet ten jest narzędziem służącym do wykonania
pełnej analizy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego emisją z
emitorów punktowych, powierzchniowych i liniowych. Obliczenia są przeprowadzane w oparciu o
model Pasquilla rekomendowany w Polsce jako model do obliczania wpływu emisji z obiektów
przemysłowych na stan powietrza atmosferycznego. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony
Środowiska w Warszawie nr BA/147/96. Poniżej przedstawiono dane przyjęte do obliczeń dla
poszczególnych emitorów.
Tabela 6 Struktura ruchu pojazdów przyjęta do obliczenia emisji zanieczyszczeń z poszczególnych tras ruchu
pojazdów po terenie zakładu.
Rodzaj

Technologia

Udział [%]

Prędkość [km/h]

Stopień załadunku [%]
50

Pojazdy ciężarowe (Tr-1)
Sztywne podwozie 14-20 t
Sztywne podwozie 20-26 t

HD Euro IV

18,75

15

HD Euro V

18,75

15

50

HD Euro IV

18,75

15

50

18,75

15

50

HD Euro V

Pojazdy dostawcze (Tr-1)
Benzyna < 3,5 t

LD Euro 4

12,5

15

nie dotyczy

Diesel < 3,5 t

LD Euro 4

12,5

15

nie dotyczy

Benzyna < 1,4 l

PC Euro 4

10

15

nie dotyczy

PC Euro 5

10

15

nie dotyczy

PC Euro 6

5

15

nie dotyczy

PC Euro 3

10

15

nie dotyczy

PC Euro 4

10

15

nie dotyczy

PC Euro 5

5

15

nie dotyczy

PC Euro 3

10

15

nie dotyczy

Pojazdy osobowe (Tr-2 i Tr-3)

Benzyna 1,4-2,0 l

Diesel < 2,0 l
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Diesel > 2,0 l

PC Euro 4

10

15

nie dotyczy

PC Euro 5

5

15

nie dotyczy

PC Euro 3

10

15

nie dotyczy

PC Euro 4

10

15

nie dotyczy

PC Euro 5

5

15

nie dotyczy

Założono, że w przypadku każdej wyznaczonej trasy ruchu pojazdów (emitory Tr-1 do Tr-3) dla
każdego okresu średnia temperatura otoczenia będzie wynosić 8°C, a średnia prędkość pojazdów 15
km/h. Uzyskane wielkości emisji maksymalnej i rocznej zanieczyszczeń z ruchu pojazdów po
terenie zakładu zestawiono w tabeli 7.
Tabela 7 Zestawienie emisji maksymalnej i rocznej związanej z ruchem pojazdów po terenie zakładu.
Tr-1

Tr-2

Tr-3

Zanieczyszczenie
[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

[Mg/rok]

tlenek węgla

0,0032

0,01168

0,002783

0,002032

0,001184

0,000864

tlenki azotu jako NO2

0,01631

0,0595

0,0051

0,00373

0,002171

0,001583

pył ogółem

0,000851

0,003106

0,000662

0,000483

0,0002815

0,0002054

- w tym pył do 2,5 µm

0,000467

0,001706

0,000383

0,0002795

0,0001629

0,0001189

- w tym pył do 10 µm

0,000851

0,003106

0,000662

0,000483

0,0002815

0,0002054

0,00001018

0,0000372

0,00001166

8,51E-6

4,96E-6

3,62E-6

dwutlenek siarki

0,00013

0,000474

0,0000986

0,000072

0,0000419

0,0000306

ołów

3,26E-7

1,19E-6

1,93E-6

1,41E-6

8,19E-7

5,98E-7

w. alifatyczne

0,0001512

0,000552

0,002056

0,001501

0,000525

0,000383

w. aromatyczne

0,000062

0,0002264

0,00048

0,000351

0,0001314

0,000096

benzen

2,27E-6

8,30E-6

0,0000317

0,00002312

9,37E-6

6,84E-6

amoniak

7.3. Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających na stan zanieczyszczenia powietrza
W

celu

określenia

wpływu

planowanego

przedsięwzięcia

na

stan

jakości

powietrza

atmosferycznego wykonano obliczenia rozkładu przestrzennego stężeń zanieczyszczeń przy użyciu
pakietu OPERAT FB firmy PROEKO Ryszard Samoć z Kalisza. Obliczenia zostały
przeprowadzone zgodnie z metodyką referencyjną opisaną w Załączniku nr 3 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).
7.3.1. Charakterystyka terenu w zasięgu 50hmax
Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowości Gołuski w niewielkiej odległości
od drogi ekspresowej S11. Bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji magazynowo-produkcyjnej będą
stanowić głównie tereny uprawne. Na południowy-zachód od omawianego terenu rozciąga się
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zabudowa miejscowości Gołuski z niewielkimi terenami leśnymi. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości powyżej 500 m od emitora z nagrzewnicy gazowej
64 kW (E-3).
W zasięgu oddziaływania emitorów nie znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej.
7.3.2. Aerodynamiczna szorstkość terenu z0
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznaczono na podstawie metodyki opisanej
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu.

Współczynnik obliczono uwzględniając udział typów pokrycia terenu:
• 90% drogi, nieużytki i pola uprawne, współczynnik przyjęto jak dla pól uprawnych,
z0 = 0,035
• 5% tereny leśne, współczynnik przyjęto jak dla lasów z0 = 2,0
•

5% tereny zabudowy miejscowości Gołuski, współczynnik przyjęto jak dla zabudowy
niskiej z0 = 0,5.

7.3.3. Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego
Aktualny stan jakości powietrza dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzenu i ołowiu określono na podstawie tła dla miejscowości
Gołuski, powiat poznański, uzyskanego od Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego
Wydziału Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(tabela poniżej). Pismo GIOŚ stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Tło dla pozostałych substancji ustalono zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu na poziomie 10% wartości
odniesienia uśrednionej dla okresu roku.
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Tabela 8 Aktualny stan jakości powietrza dla miejscowości Gołuski.
Średnioroczne stężenie [µg/m3]

Substancja
Dwutlenek azotu

19,0

Dwutlenek siarki

5,0

Pył zawieszony PM10

25,0

Pyl zawieszony PM2,5

19,0

Benzen

1,0

Ołów

0,01

7.3.4. Warunki meteorologiczne przyjęte do obliczeń
W celu określenia warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykorzystano dane opracowane
przez stację meteorologiczną Poznań Ławica, oraz różę wiatrów dla miasta Poznania wydaną przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do obliczeń użyto 12- sektorowej róży z
rozróżnieniem na sezon zimowy, letni oraz rok.
Podstawowe dane:
• wysokość anemometru

ha = 14 m

• średnia temperatura zimą

tz = 2,0°C

• średnia temperatura latem

tl = 14,0°C

•

ta = 8,0°C

średnia roczna temperatura

7.3.5. Dopuszczalne normy i aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego
Dopuszczalne normy określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Tabela 9 Dopuszczalne normy.
Substancja
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
amoniak
benzen
kwas siarkowy (VI)
ołów
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

CAS
7446-09-5
10102-44-0,10102-43-9
630-08-0
7664-41-7
71-43-2
7664-93-9
7439-92-1
-

D1, µg/m3
280
350
200
30000
400
30
200
5
1000
3000
-

Da, µg/m3
40
20
30
50
5
16
0,5
43
1000
25

R, µg/m3
25
5
19
5
1
1,6
0,01
4,3
100
19

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok
Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

17

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok

7.3.6. Analiza wyników przeprowadzonych symulacji
Na podstawie przedstawionych w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcia parametrów
emitorów i emisji, przeprowadzono symulacje rozkładu przestrzennego stężeń poszczególnych
zanieczyszczeń

na

poziomie

terenu

w

prostokątnej

siatce

obliczeniowej

o kroku 10 m i wymiarach 480 x 400 m. Wydruk z programu obliczeniowego zawierający dane
wprowadzone do obliczeń rozkładu przestrzennego stężeń, wyniki obliczeń oraz rozkład
przestrzenny stężeń zanieczyszczeń stanowi załącznik do opracowania.
Zakres obliczeń
Zakres obliczeń ustalono zgodnie z metodyką referencyjną opisaną w Załączniku 3 do
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu tj. zakres pełny obliczeń wykonano dla substancji, dla których obliczone stężenie
maksymalne przekroczyło 10% wartości odniesienia uśrednionej dla okresu jednej godziny oraz dla
pyłu PM2,5. Zakres obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 10 Zakres obliczeń.
Zakres pełny
pył PM10
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
węglowodory alifatyczne
pył PM2,5

Zakres skrócony
dwutlenek siarki
kwas siarkowy (VI)
amoniak
węglowodory aromatyczne
benzen
ołów

Stężenie na poziomie terenu
Dla substancji, w przypadku których obliczenia wykazały przekroczenia 10% wartości odniesienia
uśrednionej dla okresu jednej godziny poza granicą działek inwestycyjnych oraz dla pyłu PM2,5,
przeprowadzono obliczenia stężeń średnich w roku oraz częstości przekroczeń stężeń
maksymalnych. Wyniki obliczeń nie wykazały przekroczenia wartości dyspozycyjnych poza
granicami zakładu. Maksymalne wartości stężeń pyłu PM10, tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla,
węglowodorów alifatycznych oraz pyłu PM2,5 zestawiono w tabeli.
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Tabela 11 Maksymalne wartości stężeń poza granicami działek inwestycyjnych.
Nazwa
zanieczyszczenia

Pył PM10
Tlenki azotu jako NO2
Tlenek węgla
W. alifatyczne
Pył PM2,5

Maksymalna częstość
przekroczeń D1 [%]

Najwyższe stężenie
maksymalne [µg/m3]

Obliczone
12,7
2019,6
3525,5
191,6
12,6

Dopuszczalne
280
200
30000
3000
-

Obliczona
0,00
0,16
0,00
0,00
-

Maksymalne
stężenie
średnioroczne
[µg/m3]
Obliczone Da - R
0,021
< 15
1,366
< 11
0,481
0,037
< 900
0,012
<6

Dopuszczalna
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
-

Stężenie na poziomie zabudowy
W związku z tym, że w promieniu dziesięciokrotności wysokości emitorów nie znajdują się
budynki mieszkalne, budynki żłobków, przedszkoli, szpitali lub sanatoriów, nie wykonano obliczeń
stężenia zanieczyszczeń na poziomie zabudowy.
Kryterium opadu pyłu
Dla zespołu emitorów punktowych występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia
sprawdzono czy będą spełnione warunki kryterium opadu pyłu, a tym samym czy należy obliczyć
maksymalny opad tej substancji.
Opad pyłu:
Analizowano emisję pyłu z 18 emitorów.
0,0667/n · Σh3,15 = 166,2
Suma emisji średniorocznej pyłu = 0,0175 < 166,2 [mg/s]
Łączna emisja roczna = 0,00055 < 10 000 [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.
7.4. Przewidywane oddziaływanie emisji na środowisko
Etap budowy
Etap

realizacji

przedmiotowej

inwestycji

będzie

się

wiązał

z

wystąpieniem

emisji

niezorganizowanej zanieczyszczeń pochodzącej z prowadzonych prac ziemnych (wykonywania
wykopów, przesuwania mas ziemnych) oraz z silników maszyn poruszających się po placu budowy.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych, materiały sypkie dostarczane i odbierane z
placu budowy będą przewożone luzem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) tj. w szczelnych skrzyniach
ładunkowych przykrytych plandeką. Emisja z etapu budowy będzie chwilowa i odwracalna, a więc
nie będzie miała wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.
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Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji obiektów źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie spalanie gazu
ziemnego

w

nagrzewnicach,

promiennikach

i

kotłach,

spalanie

oleju

napędowego

w silnikach Diesla dwóch agregatów prądotwórczych oraz pomp ppoż., a także ruch pojazdów po
drogach wewnętrznych i terenach utwardzonych. Wykonane na potrzeby niniejszej karty
informacyjnej przedsięwzięcia obliczenia wykazały, że emisja zanieczyszczeń po realizacji
przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia wartości określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031). Wobec tego należy uznać iż
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na stan jakości
powietrza w rejonie zainwestowania.
7.5. Wnioski i zalecenia
Zgodnie z rozporządzeniami 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) oraz w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
(Dz.U. nr 130, poz. 880, z późn. zm.):
• Eksploatacja instalacji energetycznej opalanej gazem ziemnym i olejem napędowym
o sumarycznej nominalnej mocy (mocy wnoszonej w paliwie) większej niż 1 MW
i mniejszej niż 10 MW, obejmującej: dwie nagrzewnice o mocy do 96 kW każda, sześć
nagrzewnic o mocy do 64 kW każda, pięć promienników o mocy do 49 kW każdy, dwa
kotły gazowe o mocy do 120 kW każdy, silnik Diesla agregatu prądotwórczego o mocy do
300 kW oraz dwa silniki w pompowni ppoż. o mocy do 150 kW każdy, wymaga zgłoszenia
eksploatacji do odpowiedniego starosty.
• Eksploatacja akumulatorowni jako instalacji, z której emisja kwasu siarkowego nie
powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia uśrednionej dla jednej godziny, wymaga
zgłoszenia eksploatacji do odpowiedniego starosty.
W związku z tym, że żadne z projektowanych na terenie przedsięwzięcia źródeł emisji
zanieczyszczeń nie jest objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza oraz obowiązkiem dotrzymywania standardów emisyjnych, urządzenia te nie są
również objęte obowiązkiem wykonywania pomiarów wstępnych, okresowych lub ciągłych emisji.
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7B. Oddziaływanie akustyczne
Określenie wielkości emisji hałasu do środowiska oparto na metodzie obliczeniowej i
komputerowej

symulacji

propagacji

dźwięku

w

środowisku.

Obliczenia

wykonano

z

wykorzystaniem oprogramowania SoundPlan 8.0, w oparciu o normę PN ISO 9613-2 Akustyka.
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Obliczenia poziomów dźwięku
generowanego przez przedmiotową inwestycję przeprowadzono w oparciu o poziomy mocy
akustycznej planowanych źródeł hałasu z uwzględnieniem warunków i zasad propagacji dźwięku.
Uzyskane symulacyjnie wyniki stały się podstawą do oceny przewidywanego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Dopuszczalne poziomy emisji hałasu do środowiska są określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112 – tekst jednolity). W przypadku hałasu pochodzącego od obiektów i grup
źródeł innych niż drogi i linie kolejowe, dopuszczalne poziomy równoważnego dźwięku A
definiuje się dla 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia (LAeqD) oraz 1 najmniej korzystnej
godziny pory nocy (LAeqN). Wartości dopuszczalnych poziomów są zależne od klasyfikacji terenów
wymagających ochrony akustycznej.
Tabela 12 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu

Lp.

1

LAeqD

LAeqN

przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia

przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy

45

40

50

40

55

45

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
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b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

4

1)

55

45

W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

Planowana inwestycja ma być zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości Gołuski,
w gminie Dopiewo. Otoczenie terenu przeznaczonego pod budowę stanowią:
- od strony północnej oraz północno – zachodniej: droga powiatowa – ul. Szkolna, w większej
odległości tereny rolnicze;
- od strony północno – wschodniej oraz wschodniej: droga ekspresowa S11 biegnąca na linii
północ-południe, posiadająca po dwa pasy ruchy w każdym kierunku oraz charakteryzująca się
dużym natężeniem pojazdów,
- od strony zachodniej: działka numer 200 i 201, przeznaczona jako teren obiektów produkcyjnych,
składów magazynów, w części teren lasów; w większej odległości obszar zabudowy
mieszkaniowej.
Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. 480 metrów
w kierunku południowo-zachodnim od granicy terenu należącego do inwestora.

Na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji został uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXXVI/478/17 z dnia 2017-11-20 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, rejon ulicy
Osiedle Leśne, gmina Dopiewo. Poniżej zawarto fragmenty map będących graficznym
przedstawieniem ww. planów.
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Rysunek 1 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Rysunek 2 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W oparciu o powyższe, a także w związku z faktycznie znajdującymi się na terenach sąsiadujących
zabudowaniami jednorodzinnymi przyjęto dopuszczalne wartości poziomu hałasu:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
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LAeqD = 50 dB (pora dzienna 6:00-22:00)
LAeqN = 40 dB (pora nocna 22:00-6:00)

Inwestycja, polegająca na budowie hali magazynowo – produkcyjnej będzie związana z
powstaniem źródeł emisji hałasu, mogących wpływać na kształt klimatu akustycznego na terenach
zlokalizowanych w sąsiedztwie.
Obiekt ma być w założeniu wykorzystywany jako hala magazynowa. Transport wewnątrz hali
będzie się odbywał za pomocą elektrycznych wózków widłowych. W oparciu o powyższe, założono
iż poziom hałasu wewnątrz hali nie będzie na tyle wysoki, aby powodować emisję hałasu do
środowiska poprzez halę jako źródło pośrednie.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora emisję hałasu do środowiska będą powodować
źródła stacjonarne, głównie w postaci urządzeń zlokalizowanych na dachach budynków: wentylacji
i wylotów dachowych. Ponadto, hałas będzie generowany także przez ruch pojazdów na terenie
inwestycji.
Źródła stacjonarne
Do źródeł punktowych, emitujących hałas do środowiska, należeć będą głównie urządzenia
zlokalizowane na dachu planowanej hali magazynowej oraz przylegających do niej budynków
socjalno-biurowych. W ich skład mają wchodzić wentylatory dachowe, jednostki zewnętrzne
klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne. Niektóre z emitorów i urządzeń posiadających wyloty
dachowe, nie stanowią źródła emisji hałasu, dlatego nie zostały uwzględnione w modelu propagacji
dźwięku w środowisku. Do obliczeń emisji hałasu do środowiska posłużyły dane dotyczące źródeł
hałasu określające lokalizację, geometrię oraz moc akustyczną urządzeń. Informację dotyczącą
poziomu mocy akustycznej części planowanych emitorów uzyskano od Inwestora.
W poniższej tabeli zestawiono punktowe źródła stacjonarne wraz z informacją na temat poziomu
mocy akustycznej przyjętej do obliczeń, a także czasami pracy i geometrią źródeł hałasu. Graficzne
przedstawienie lokalizacji źródeł hałasu zawarto na rysunku.
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Tabela 13 Zestawienie punktowych źródeł hałasu
Czas pracy
L.p.

Lw
[dBA]

Nazwa

Rodzaj urządzenia

X [m]

Y [m]

Z [m]

1.

E04

Wentylator wyciągowy
- hala

85

348069

502357,2

12,5

2.

E04

Wentylator wyciągowy
- hala

85

348059,8

502333,2

12,5

16h/8h

3.

E04

Wentylator wyciągowy
- hala

85

348084,6

502339,2

12,5

16h/8h

4.

E04

Wentylator wyciągowy
- hala

85

348093,5

502362,8

12,5

16h/8h

5.

E05

Centrala wentylacyjna

75

348054,4

502420,6

9

16h/8h

6.

E05

Centrala wentylacyjna

75

348046,3

502413,3

9

16h/8h

7.

E05

Centrala wentylacyjna

75

348058,2

502415,6

9

16h/8h

8.

E07

Jednostka zewnętrzna
układu
klimatyzacyjnego

75

348054,2

502412,4

9

16h/8h

9.

E07

Jednostka zewnętrzna
układu
klimatyzacyjnego

75

348049,9

502408,7

9

16h/8h

10.

E08

Wentylator wyciągowy

77

347978,2

502383,7

3,5

16h/8h

11.

E08

Wentylator wyciągowy

77

348136,4

502241,9

3,5

16h/8h

12.

E08

Wentylator wyciągowy

77

348141,2

502245,8

3,5

16h/8h

13.

E09

Jednostka zewnętrzna
układu
klimatyzacyjnego

77

348141,6

502249,4

3,5

16h/8h

14.

E09

Jednostka zewnętrzna
układu
klimatyzacyjnego

77

347975

502380,8

3,5

16h/8h

15.

E09

Jednostka zewnętrzna
układu
klimatyzacyjnego

77

348136,6

502246,1

3,5

16h/8h

16.

E14

System wentylacji akumulatornia

65

348064,3

502404,1

12,5

16h/8h

17.

went p_poz

Wentylator pompy
p.poż – awaryjny

62

348165,5

502264,6

3,0

15min/-- *

18.

went
p_poz2

Wentylator pompy
p.poż – awaryjny

62

348165,1

502265

3,0

15min/-- *

PORA DNIA/PORA
NOCY
Czas pracy
PORA DNIA/PORA
NOCY

* tylko w sytuacjach awaryjnych lub w czasie testów
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Objaśnienia:
Lw – poziom mocy akustycznej źródła
X, Y, Z – lokalizacja źródła w modelu komputerowym

Rysunek 3 Lokalizacja źródeł hałasu na terenie inwestycji.

Źródła ruchome
Na teren obiektu inwestycyjnego planowany jest jeden główny wjazd od strony drogi. Wjazd będzie
użytkowany przez pojazdy ciężarowe, a także samochody osobowe kierujące się na parkingi
zlokalizowane na terenie zakładu.
Pojazdy ciężarowe
Pojazdy ciężarowe będą się poruszać po terenie inwestycji wokół budynku hali, dostarczając towar i
asortyment do hali poprzez system doków załadunkowych rozmieszczonych wzdłuż ścian
zewnętrznych hali.
Dane dotyczące szacowanego ruchu pojazdów na terenie inwestycji zostały przekazane przez
inwestora. Założono równomierny rozkład natężenia ruchu w ciągu 16 godzin pory dnia.
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Tabela 14 Natężenie ruchu pojazdów ciężkich

Liczba pojazdów
Pora dnia (6:00 – 22:00)

Pora nocy (22:00 – 6:00)
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-

Pojazdy ciężarowe

W oparciu o dane zawarte w instrukcji ITB 338 dotyczące mocy akustycznych pojazdów ciężkich,
w modelu przyjęto odpowiednie moce akustyczne dla poszczególnych operacji. Parametry operacji
startu i zatrzymania, a także poruszania się pojazdu ciężkiego, zestawiono w tabeli.

Tabela 15 Zestawienie poziomu mocy akustycznej pojazdów ciężkich
Pojazdy ciężkie
LWA
Operacja

Czas [s]
[dB]

start

105,0

5

zatrzymanie

100,0

3

jazda po terenie

100,0

zależnie od długości drogi i
prędkości

Drogę przejazdu pojazdu ciężarowego zamodelowano za pomocą źródła liniowego, którego poziom
mocy akustycznej obliczono w oparciu o dane zamieszczone w powyższej tabeli, prędkość (przyjętą
jako V=15km/h) i drogę poruszania się, a także planowaną liczbę pojazdów, podaną przez
Inwestora.
Operację startu oraz zatrzymania pojazdu, odbywające się przy dokach przeładunkowych oraz przy
portierni, zamodelowano za pomocą zastępczego źródła punktowego, uwzględniając natężenie
ruchu pojazdów i zakładając proporcjonalny ich rozkład dla wszystkich punktów zatrzymania przy
dokach przeładunkowych. W związku z tym, poziom mocy akustycznej zastępczego źródła
punktowego modelującego „punkt charakterystyczny” START/STOP (startu i zatrzymania) w
punktach zatrzymania wynosi:

1

LWA = 10 log  (3 ⋅ 10 0,1⋅100, 0 + 5 ⋅ 10 0,1⋅105,0  = 103,7 dB
8

28

Pojazdy osobowe
Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, na terenie zakładu planowany jest także ruch
pojazdów osobowych
Tabela 16 Natężenie ruchu pojazdów lekkich

Liczba pojazdów
Pora dnia (6:00 – 22:00)

Pora nocy (22:00 – 6:00)

50

--

Pojazdy lekkie

Zakłada się ruch pojazdów od wjazdu na teren przedmiotowej inwestycji po terenie, wokół hali, w
kierunku wytyczonych zatok parkingowych. Założono, że pojazdy lekkie będą głównie należeć do
pracowników zakładu, stąd największe natężenie ruchu pojazdów przyjęto w godzinach, w których
następuje przyjazd i wyjazd pracowników.
Drogę przejazdu pojazdu lekkiego zamodelowano za pomocą źródła liniowego, którego moc
akustyczną obliczono w oparciu o dane zawarte w instrukcji ITB 338 dotyczące mocy akustycznych
pojazdów lekkich, zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 17 Zestawienie poziomu mocy akustycznej pojazdów lekkich
Pojazdy lekkie
LWA
Operacja

Czas [s]
[dB]

start

97,0

5

zatrzymanie

94,0

3

jazda po terenie

94,0

zależnie od długości drogi i
prędkości

W przypadku pojazdów lekkich nie dokonano zamodelowania czynności startu i zatrzymania, ze
względu na fakt, iż pojazdy lekkie zatrzymują się na terenie zakładu jedynie na wyznaczonych do
tego celu parkingach, które zostały zamodelowane jako oddzielne źródło hałasu, uwzględniające
hałas generowany podczas wspomnianych operacji.

Parking dla pojazdów osobowych
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Na terenie planowanej inwestycji, wyznaczono miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych.
Emisję hałasu z terenu parkingu osobowego, przeznaczonego dla pracowników,

wyznaczono

wykorzystując moduł obliczeniowy programu SoundPlan – LFU Bayern 2007 opracowany zgodnie
z wytycznymi do modelowania emisji hałasu parkingów.
Zgodnie z powyższym modelem przyjmuje się następujące wartości:
poziom mocy akustycznej dla jednej operacji parkowania na jedno miejsce
parkingowe na godzinę Lwo= 63 dB(A).

Wykorzystując powyższe założenia, a także histogram czasowy natężenia ruchu, moduł oblicza
emisję hałasu z terenu parkingu.
W modelu założono, że największe natężenie ruchu pojazdów będzie związane z przyjazdem oraz
wyjazdem pracowników zakładu, podobnie jak w przypadku ruchu pojazdów lekkich, a także że
rozkład ilości pojazdów względem ilości miejsc parkingowych będzie proporcjonalny.
Ilość operacji parkowania na stanowisko na godzinę wyznaczono wg. Poniższej zależności:

gdzie:
n – ilość pojazdów korzystających z parkingu w czasie T
N – ilość miejsc parkingowych
h – ilość godzin w czasie T

Podczas szacowania histogramu czasowego poruszania się pojazdów osobowych po parkingach,
uwzględniono oddzielnie operację wjazdu oraz wyjazdu każdego auta.
Dokładne dane dotyczące przyjętych poziomów mocy wszystkich ruchomych źródeł hałasu zawarto
w poniższej tabeli.

Tabela 18 Zestawienie ruchomych źródeł hałasu
I/A
Nazwa

Rodzaj źródła

X [m]

Y [m]

Z [m]
[m / m2]

L’w
[dBA]

Lw [dBA]

trasa_pojazdy_l
ekkie

Trasa pojazdów lekkich

348045,5

502364,1

0,5

975,03

52,2

82,1

trasa_pojazdy_c
iezkie

Trasa pojazdów ciężkich

348048,5

502362,9

0,5

997,04

58,2

88,2
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portiernia_ciezk
ie

Punkt zatrzymania przy
portierni

347969,2

502391,2

0,5

parking1

Parking

348033

502423,5

1

parking2

Parking

348135,6

502253,4

dok1

Punkt zastępczy doków
przeładunkowych

348013

dok2

Punkt zastępczy doków
przeładunkowych

dok3

dok4

103,7

103,7

472,91

50,1

76,8

1

86,3

51,4

70,8

502396,8

0,5

--

103,7

103,7

348043,6

502424,6

0,5

--

103,7

103,7

Punkt zastępczy doków
przeładunkowych

348148,9

502302,8

0,5

--

103,7

103,7

Punkt zastępczy doków
przeładunkowych

348124,3

502282,5

0,5

--

103,7

103,7

Objaśnienia:
X, Y, Z – lokalizacja źródła w modelu komputerowym
A – wymiar (długość lub powierzchnia) źródła
L'w – poziom mocy akustycznej na 1m lub 1m2
Lw – poziom mocy akustycznej źródła na jednostkę

Spis tychże źródeł wraz z danymi wykorzystanymi do obliczeń, zawarto w załącznikach będących
wydrukami z programu komputerowego.

Wyniki modelowych obliczeń akustycznych.
W wyniku obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wyznaczono poziomy równoważne dla pory dnia
oraz pory nocy w punktach receptorowych, których lokalizacje wybrano w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
Punkty zlokalizowano przy elewacjach najbliższych budynków chronionych oraz na granicy
najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej na wysokości 4,0 m n.p.t. Punkt P4
zlokalizowano na granicy zabudowanej części działki, na której znajduje się budynek mieszkalny.
Pozostała część tejże działki zgodnie z mapą ewidencyjną należy do gruntów rolnych, a tym samym
nie podlega ochronie przed hałasem. Graficznie przedstawienie lokalizacji punktów pomiarowych
zamieszczono poniżej .
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Rysunek 4 Lokalizacja punktów receptorowych na terenach wokół przedmiotowego zakładu.

Tabela 19 Wyniki obliczeń poziomu równoważnego dla planowanej inwestycji dla pory dnia.
Z

LAeqD
(dop.)

LAeqD

LAeqD,
diff

[m]

[dB]

[dB]

[dB]

4

50

29,0

--

2,8

50

27,0

--

4

50

26,7

--

2,8

50

26,4

--

4

50

27,3

--

Punkt receptorowy

P1
P1_elewacja
P2
P2_elewacja
P3
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P3_elewacja
P4
P4_elewacja

2,8

50

26,9

--

4

50

26,4

--

2,8

50

26,0

--

Oznaczenia:
Z – wysokość ponad poziomem terenu
LAeqD (dop.) - wartość dopuszczalna równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A obliczony w danym punkcie referencyjnym dla pory dnia
LAeqD,diff – wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku A dla pory dnia

Tabela 20 Wyniki obliczeń poziomu równoważnego dla planowanej inwestycji dla pory nocy.
Z

LAeqN
(dop.)

LAeqN

LAeqN,
diff

[m]

[dB]

[dB]

[dB]

4

40

25,0

--

2,8

40

23,8

--

4

40

23,5

--

2,8

40

23,2

--

4

40

24,1

--

2,8

40

23,8

--

4

40

23,2

--

2,8

40

22,9

--

Punkt receptorowy

P1
P1_elewacja
P2
P2_elewacja
P3
P3_elewacja
P4
P4_elewacja
Oznaczenia:
Z – wysokość ponad poziomem terenu

LAeqN (dop.) - wartość dopuszczalna równoważnego poziomu dźwięku A dla pory nocy
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A obliczony w danym punkcie referencyjnym dla pory nocy
LAeqN,diff – wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku A dla pory nocy

Graficzne przedstawienie rozkładu poziomu dźwięku w środowisku wokół przedmiotowej
inwestycji zamieszczono w załącznikach.
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Dla planowanej inwestycji dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu. W obliczeniach
wykorzystano dane otrzymane od Inwestora dotyczące rodzaju źródeł hałasu, czasu ich pracy oraz
pozostałych parametrów niezbędnych do wykonania modelu obliczeniowego. Dokonano określenia
najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, a także, w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania

przestrzennego,

pismo

z

Urzędu

Gminy

Dopiewo

oraz

faktyczne

zagospodarowanie terenu, zaklasyfikowano je w sposób pozwalający na określenie dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu. Ze względu na tryb pracy planowanej inwestycji, dokonano obliczeń
zarówno dla pory dnia jak i pory nocy.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Zakłada się, że na etapie eksploatacji
planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla klimatu akustycznego okolicznych
terenów.
7C. Gospodarka wodno-ściekowa
Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. Źródła tych ścieków wystąpią
okresowo, w największym nasileniu w miejscu zaplecza budowy. Zabezpieczenia środowiska
gruntowo wodnego będzie realizowane poprzez odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami i
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. Nadzór nad prowadzonymi pracami jest w tym
przypadku kluczowy gdyż odpowiednia „świadomość ekologiczna” pozwala uniknąć większości
sytuacji awaryjnych. Kierownik budowy będzie kontrolował na bieżąco tankowanie maszyn
specjalistycznych, wykonywanie bieżących napraw oraz czy pracownicy i podwykonawcy z
należytą starannością dbają o środowisko naturalne w ramach swoich obowiązków. Stosowanie
nowoczesnych rozwiązań odbywać się będzie dzięki wykorzystaniu maszyn i urządzeń
budowlanych spełniających wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami.
Na etapie eksploatacji zakładu:
Zakład będzie zaopatrywał się w wodę dzięki podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej na
podstawie uzyskanych warunków technicznych (zał.). Sieć wodociągowa należy do Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie. Przyłącze będzie miało średnicę Ø63 [mm]. Ilość pobieranej
wody będzie mierzona za pomocą odczytów z zestawu wodomierzowego typu „Corol” z
wodomierzem „Powogaz” wykonanym w zabudowie zgodnie z PN-B-10720:1998. Nie
przewidziano odgórnych limitów ilości pobieranej wody. Taki sposób zaopatrzenia w wodę, jest
zgodny z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (zał.). Nie jest
planowany pobór wód podziemnych i powierzchniowych z wykorzystaniem ujęć własnych.

34

W związku z funkcjonowaniem inwestycji magazynowo produkcyjnej Gołuski, wraz z obiektami i
instalacjami towarzyszącymi, będą powstawać następujące rodzaje ścieków:
ścieki socjalno-bytowe (sanitarne), powstające w skutek funkcjonowania zatrudnionych na
potrzeby hali pracowników fizycznych i administracyjnych.
Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.
Ścieki socjalno-bytowe będą trafiać do kilku szczelnych szamb rozmieszczonych na terenie
należącym do Inwestora. Każdy ze zbiorników nie będzie miał indywidualnej pojemności większej
niż 40 [m3]. Będą one opróżniane przez firmę posiadającą stosowny sprzęt i uprawnienia.
Taki sposób zagospodarowania emitowanych ścieków, jest dopuszczalny zgodnie z wymogami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (zał.).

Wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni utwardzonych i dachowych oraz terenów
zielonych zagospodarowanych na potrzeby planowanej inwestycji będą odprowadzane przez
urządzenia podczyszczające w postaci separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem do
szczelnego zbiornika retencyjno-ewaporacyjnego o pojemności co najmniej 2000 [m3], skąd będzie
możliwość ich przepompowania do cieku naturalnego – rzeki Wirynki, w km 13+270 jej biegu.
Odprowadzenie będzie miało charakter okresowy, na przykład w przypadku wystąpienia bardzo
intensywnych opadów.
Wody opadowe i deszczowe
Zakład będzie stanowił jedną zlewnię, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych
204/4, 203/2, 202, należące do Inwestora. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych będzie
się odbywało do szczelnego zbiornika retencyjnego o pojemności minimalnej około 414 [m3] i
powierzchni około 2410 [m2], z którego będzie możliwość przepompowania wód do cieku wodnego
– rzeki Wirynki.
Powierzchnie terenów utwardzonych, połaci dachowych i terenów zielonych dla całego zakładu
przedstawiają się następująco:

•

całkowity zakres inwestycji – 49 335 [m2],

•

powierzchnia zabudowy hali (dachowa) – 12 317 [m2],

•

powierzchnie utwardzone – maksymalnie 9 134 [m2],

•

zbiornik retencyjny – około 2410 [m2],

•

tereny biologicznie czynne: 28 936 [m2].
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Powierzchnie biologicznie czynne stanowią 58,65% całkowitej powierzchni nieruchomości. Na
omawianym terenie rozbudowana zostanie wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniem podczyszczającym w postaci separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z
osadnikiem, o przepustowości nominalnej dopasowanej do obliczonej ilości odprowadzanych wód
deszczowych, oraz studzienek wpustowych osadnikowych. Przed ewentualnym wprowadzeniem do
rzeki Wirynki, wody deszczowe, po oczyszczeniu, będą przetrzymywane w szczelnym zbiorniku
retencyjnym, którego zadaniem będzie przejęcie nadmiaru wód w przypadku wystąpienia
nawalnych opadów. Dodatkowa retencja wód opadowych jest korzystna z punktu widzenia
środowiska, gdyż zapobiega natychmiastowemu odpływowi wód opadowych z obszaru.

Ścieki socjalno-bytowe (sanitarne).
Będą odprowadzane do szamb o jednostkowej pojemności < 40 [m3], zlokalizowanych na terenie
należącym do Inwestora, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i odwożone do
punktu zlewnego. Wspomniana działalność będzie oczywiście uregulowana stosownymi umowami.
Jest to rozwiązanie mające charakter tymczasowy. W momencie pojawienia się możliwości
podłączenia do sieci kanalizacji gminnej, zakład wykona takie przyłącze. W odprowadzanych
ściekach nie będą znajdować się substancje szczególnie szkodliwe określone w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005 roku.
Ilości wody i ścieków.
Stan obecny.
Aktualnie z terenów przewidzianych pod inwestycję ścieki nie są odprowadzane.
Planowana inwestycja.
Woda/ścieki na cele socjalno – bytowe.
Dokładna Ilość ścieków będzie określana na podstawie odczytów wodomierza zainstalowanego na
przyłączu wodociągowym. Sama lokalizacja przyłącza (oraz wodomierza) zostaną ustalone na
etapie projektowania inwestycji. Poniżej obliczono ilość wody na cele socjalne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody, które pozwala na oszacowanie średnich wartości wody niezbędnej
do komfortowego funkcjonowania pracowników. Są to wartości przybliżone. Planowane
zatrudnienie w związku z nowym przedsięwzięciem wyniesie około 110 osób, w tym:

- pracownicy administracyjni – około 30 osób,
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- pracownicy fizyczni – około 80 osób.

Przyjmuje się, że ilość pobieranej wody, równa się ilości odprowadzanych ścieków.
Przyjęto następujące wskaźniki:
•

dla pracowników fizycznych w ilości 60 litrów/os - LPf ,

•

dla wszystkich pracowników biurowych 15 litrów/os – LPl,

•

współczynniki nierównomierności dobowej Nd = 1,1.

Ilości dobowe pobieranej wody i powstających ścieków obliczono z zależności:
-

średnia dobowa ilość wody/ ścieków:
Qdśr. = 0,001 * qf* LPf + 0,001 *ql * LPl [m3/d],
= 4,80 + 0,45 = 5,25.
Qdśr = 5,25 [m3/d].

-

maksymalna dobowa ilość wody/ścieków:
Qdmax. = Nd* Qdśr [m3/d],
gdzie:
Nd – wsp. nierównomierności dobowej,
Qdmax = 5,78 [m3/d] ≈ 6 [m3/d].

-

maksymalny roczny pobór wody /roczna emisja ścieków:
QRmax = Qdmax * 365 dni [m3/rok],
QRmax = 2107,88 [m3/rok] ≈ 2108 [m3/rok].

Wody opadowe i roztopowe.
Ilość ścieków określono na podstawie danych dotyczących powierzchni zabudowanej i
utwardzonej, z której wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową do szczelnego
zbiornika retencyjno-ewaporacyjnego, pełniącego rolę odbiornika dla wód deszczowych z terenu
zakładu, z możliwością dalszego przepompowania do Wirynki. Przeprowadzano obliczenia ilość
wód opadowych spływających z rozpatrywanej zlewni korzystając z poniższych wzorów, wartości
oraz współczynników:
•

współczynnik spływu powierzchniowego Ψ w warunkach zakładu przyjęto (wg. wytycznych
GDDiK, W-wa 2009):
dla powierzchni dachowych Ψ = 0,90,
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dla powierzchni utwardzonych dróg i placów + zbiornika retencyjnego Ψ = 0,80,
dla terenów biologicznie czynnych Ψ = 0,1.
Zestawienie powierzchni spływu F:

Tabela 21. Zestawienie całkowitych powierzchni spływu.
Wyszczególnienie

Powierzchnia
[ha]

powierzchnie dachowe

1,2317

powierzchnie utwardzone + zbiornik retencyjny

1,1544

tereny zielone

2,8936

suma:

5,2797

Zestawienie powierzchni zredukowanych Fzr:
Fzr = F * Ψ.

Wyszczególnienie

Tabela 22. Zestawienie zredukowanych powierzchni spływu.
Powierzchnia
[ha]

powierzchnie dachowe

1,1085

powierzchnie utwardzone + zbiornik retencyjny

0,9235

tereny zielone

0,2894

suma:

2,3214

Qop. = Fzr * φ * q [dm3/s],
Qrśr = Fzr * średni roczny opad [m3].
gdzie:
Fzr – powierzchnia zlewni zredukowanej,
qmax – natężenie deszczu obliczeniowego 131,0 [dm3/s/ha] przy czasie trwania t = 15 [min],
p= 20% => C= 5,
φ – współczynnik opóźnienia,
Ψ – współczynnik spływu.
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Natężenie deszczu obliczeniowego qo jest natężeniem deszczu o wielkości odpływu, co najmniej 15
[l/s] na 1 [ha] powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
8 lipca 2004 r., jest to wymagany parametr odpływu z powierzchni szczelnej terenów
przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, centrów miast, budowli
kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, a
także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 [ha].

Obliczenia:
F – zlewnia całkowita – 5,2797 [ha],
Ψ1 – współczynnik spływu powierzchnie dachowe – 0,90,
Ψ2 – współczynnik spływu powierzchnie utwardzone – 0,80,
Ψ3 – współczynnik spływu tereny zielone – 0,10,
Fzr – zlewnia zredukowana – 2,3214 [ha],
qmax - natężenie deszczu nawalnego 131,0 [dm3/s/ha],
średni roczny opad – 523 [mm].
Odpływ sekundowy: Qop = 273,72 [dm3/s] ≈ 274 [dm3/s],
Odpływ roczny średni Qrśr = 12 140,97 [m3/rok] ≈ 12 141 [m3/rok].

•

Jakość ścieków deszczowych.

Ilość i rodzaj zanieczyszczeń w ściekach opadowych zależą od stopnia zagospodarowania i stanu
sanitarnego zlewni, a także długości przerw między opadami. Stężenie zanieczyszczeń zależy od
hydrometrycznych parametrów opadu, takich jak: wysokość, natężenie, czas trwania i długość
przerw między opadami.
Ładunek zanieczyszczeń i ich stężenie w ściekach opadowych ulega zmianom między opadami oraz
w czasie trwania spływu.
Ścieki deszczowe transportują znaczne ładunki różnego rodzaju zanieczyszczeń, a jednymi z
najistotniejszych jest zawiesina i substancje ropopochodne. Zanieczyszczenia w ściekach
deszczowych pochodzą ze znajdujących się w powietrzu pyłów i aerozoli, spłukiwanych z
powierzchni zlewni zanieczyszczeń.
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Zgodnie z § 19.1. Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 24 lipca 2006 roku, w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z
późn. zm.) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnej terenów przemysłowych,
składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do
kategorii dróg krajowych, wojewódzki i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni
powyżej 0,1 [ha], w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 [l/s] na hektar –
wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczonych w ilościach
przekraczających:
o

100 [mg/l] zawiesin ogólnych,

o

15 [mg/l] węglowodorów ropopochodnych.

Odpowiedni stan odprowadzanych wód zapewnią zainstalowane urządzenia podczyszczające w
postaci separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem. Wody opadowe lub
roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, (wody
opadowe z dachów) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia.
Podsumowanie ilości ścieków.

Przewidywane łączne zapotrzebowanie na wodę/emisja ścieków socjalno–bytowych po
realizacji inwestycji wyniesie:
Qdmax = 5,76 [m3/d] ≈ 6 [m3/d],
QRmax = 2108 [m3/rok].

Ilość odprowadzanych wód deszczowych w związku z zabudową na potrzeby
przedsięwzięcia wyniesie:

Odpływ sekundowy: Qop = 274 [dm3/s],
Odpływ roczny średni Qrśr = 12 141 [m3/rok].
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Zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego.
Obszar przedsięwzięcia będzie odpowiednio zniwelowany i skanalizowany, co zapobiegnie
przedostawaniu się potencjalnie zanieczyszczonych wód z powierzchni utwardzonych bezpośrednio
do gruntu. Ścieki opadowe przed odprowadzeniem do środowiska będą oczyszczane w
odpowiednio dobranym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem,
dzięki czemu nie wpłyną negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych, a także nie
zaburzają realizacji celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód. Zbiornik
retencyjny znajdujący się na terenie przedsięwzięcia będzie szczelny i umożliwi przetrzymywanie
wód przed odprowadzeniem do odbiornika – rzeki Wirynki.
W celu dodatkowego zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska zakład
wyposażony będzie w:
•

sorbenty do pochłaniania substancji ropopochodnych,

•

pojemniki, w których należy zbierać zużyte sorbenty,

•

tzw. "apteczki ekologiczne", czyli zestawy materiałów sorpcyjnych, rękawów,

poduszek i inne. Służące do zatrzymania ewentualnego awaryjnego wycieku substancji
chemicznych (w tym ropopochodnych) nie tylko wewnątrz budynków podczas procesów
produkcyjnych, ale również mogących mieć miejsce na zewnętrznych placach
manewrowych.
Taki pakiet awaryjny pozwoli w dużym stopniu zminimalizować potencjalne zagrożenia związane z
przedostawaniem się substancji zanieczyszczających do środowiska, przy okazji na przykład awarii
transportowych.
Rejestrowanie ilości pobranych wód i oprowadzonych ścieków.
Zakład na etapie budowy i eksploatacji zobowiązany będzie do monitoringu ilości pobranej wody
oraz

ilości

odprowadzanych

ścieków.

Wodomierz

zainstalowany będzie na

przyłączu

wodociągowym z sieci gminnej. Ilość odprowadzanych ścieków określana będzie na podstawie
wielkości poboru wód ze wszystkich źródeł oraz na podstawie ilości wozów asenizacyjnych
wykorzystywanych do opróżniania szamb zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia. Ilość wód
deszczowych oszacowana została na podstawie obliczeń empirycznych opartych na informacjach
otrzymanych od Zleceniodawcy oraz danych meteorologicznych. Są to ilości orientacyjne, oparte
na założeniach uśrednionych. Nie przewiduje się montażu wodomierza na odprowadzeniu wód
deszczowych do odbiornika – rzeki Wirynki, lecz w razie konieczności, montaż taki jest możliwy.
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7D. Gospodarka odpadami
Wykonawca robót budowlanych odpowiednio zorganizuje plac budowy oraz zaplecze budowy w
sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska. Powstające w trakcie prac budowlanych
odpady magazynowane będą w wyznaczonym przez wykonawcę miejscu i przekazywane
odbiorcom posiadającemu zezwolenie na ich odbiór. Plac budowy wyposażony będzie w niezbędną
ilość pojemników, kontenerów i koszy do czasowego magazynowania odpadów budowlanych. Po
zakończeniu prac budowlanych wykonawca uporządkuje teren baz zaplecza i przekaże Inwestorowi teren
bez odpadów, które wcześniej przekazane zostaną odbiorcom posiadającym zezwolenia na odbiór
odpadów.
Realizacją prac przy planowanej budowie zajmować się będzie specjalistyczna firma budowlana.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701), wytwórcą odpadów
powstających z świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot,
który świadczy te usługi. W związku z tym, wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji
inwestycji będą własnością firmy zewnętrznej wykonującej prace budowlane.
Na etapie budowy mogą powstać następujące rodzaje odpadów:
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 07 – mieszaniny metali,
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione (nadmiarowa ziemia i
gleba, która nie zostanie wykorzystana na placu budowy),
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603.

Wszystkie powstające na etapie budowy odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnie do
tego przeznaczonych pojemnikach, kontenerach, workach lub na terenie utwardzonym w
wydzielonym miejscu na placu budowy. Całkowita ilość powstających na etapie budowy odpadów
będzie zależeć od sposobu prowadzenia robót budowlanych. Następnie odpady będą przekazywane
podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania poprzez ponowne wykorzystanie lub odzysk.
Ziemia i gleba z wykopów zostanie w większości zagospodarowana na placu budowy wobec czego
nie będą stanowić odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Tylko nadmiar
przekazywany będzie jako odpad do zagospodarowania przez uprawnione do tego podmioty.
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Odpady na etapie eksploatacji. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) - Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie;
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych;
- realizację innych obowiązków określonych przez Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".
Gospodarka odpadami komunalnymi na analizowanym terenie prowadzona będzie zgodnie z
zapisami ww ustawy. Wybudowany obiekt wraz z infrastrukturą w fazie eksploatacji będą
wyposażone w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady
segregowane. Pojemniki będą ustawione na utwardzonej powierzchni w specjalnie wydzielonych
do tego miejscach na terenie. Miejsca te będą zaprojektowane w sposób umożliwiające łatwy dostęp
służb porządkowych do pojemników i załadunek odpadów. Prowadzona będzie selektywna zbiórka
następujących odpadów:
- PAPIER kod odpadu 15 01 01: Do pojemnika z niebieskimi oznaczeniami trafią: opakowania z
papieru i tektury, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, prospekty, foldery,
papier biurowy, książki i zeszyty, kartony, tektura falista oraz papier pakowy
- SZKŁO kod odpadu 15 01 07: Do pojemnika z zielonymi oznaczeniami trafią: butelki ze szkła
barwionego po napojach (bez nakrętek) oraz słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek, zacisków, a
także gumowych uszczelek
- SZKŁO kod odpadu 15 01 07: Do pojemnika z białymi oznaczeniami trafią: butelki ze szkła
bezbarwnego po napojach (bez nakrętek) oraz słoiki ze szkła bezbarwnego bez nakrętek, zacisków,
a także gumowych uszczelek
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- TWORZYWA SZTUCZNE I METALE kod odpadu 15 01 02 (tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe). Do pojemnika z żółtymi oznaczeniami trafią: zgniecione i puste
butelki plastikowe po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej i
kosmetykach (bez nakrętek), nakrętki i kapsle, plastikowe opakowania po żywności (koszyczki po
owocach i innych produktach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po
jogurtach, kefirach, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali
oraz złom żelazny i metale kolorowe
- ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI kod odpadu 20 02 01: Do pojemnika/worka z
brązowymi oznaczeniami trafią: rozdrobnione gałęzie i krzewy, liście, kwiaty i skoszona trawa a
także resztki żywności bez mięsa, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa,
skorupki jaj oraz fusy po kawie i herbacie
- Do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE o kodzie 20 03 01 trafią: wszystkie odpady komunalne
niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej.
W części produkcyjno - magazynowej mogą powstawać także niewielkie ilości odpadów o
następujących kodach (tabela 23):
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowana żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 10*

15 02 02*

15 02 03

16 02 13*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 150202
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w
160209 do 160212 – lampy fluorescencyjne
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Na terenie zaprowadzona zostanie pełna segregacja wszystkich wytwarzanych odpadów zarówno
niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne oraz ich selektywne magazynowanie. Czas
magazynowania poszczególnych odpadów nie przekraczać będzie terminów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów. Odpady odbierane będą wyłącznie przez firmy posiadające
wymagane prawem zezwolenia, chyba, że nie jest ono prawem wymagane (odbiór przez
pracowników lub inne osoby fizyczne). Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Prawem Ochrony
Środowiska odpady są przekazywane do przedsiębiorstw, w których mogą być poddane
przetworzeniu - odzyskowi lub unieszkodliwione. Wszystkie odpady magazynowane są do czasu
ich wywiezienia do odzysku lub unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy zajmujące się tymi
procesami. Przekazanie odpadu specjalistycznej firmie będzie odnotowywane w zakładowej
ewidencji wytwarzanych odpadów. Odbiorcami odpadów niebezpiecznych będą tylko te firmy,
które posiadać będą zezwolenie odpowiednich organów do prowadzenia tego rodzaju działalności.
Zastosowane na terenie rozwiązania w gospodarce wszystkimi wytwarzanymi odpadami, w tym
szczególnie z odpadami niebezpiecznymi, sposób zbierania i magazynowania tych odpadów oraz
ich przekazywanie specjalistycznym firmom do przetwarzania nie stanowią i nie stanowić będą
zagrożenia dla środowiska naturalnego.
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze
zm.) formami ochrony przyrody są: Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Na podstawie
danych zawartych na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ określono najbliżej położone
względem planowanej inwestycji tereny chronione. Teren inwestycyjny znajduje się poza wyżej
wymienionymi obszarami chronionymi. Najbliższymi obszarami są (Tabela 24):
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Lp.

Odległość od planowanej
inwestycji [km]

Nazwa
Rezerwaty

1

Meteoryt Morasko - otulina

Ok. 15km

Parki krajobrazowe
2

Rogaliński Park Krajobrazowy

Ok. 11km

Parki narodowe
3

Wielkopolski Park Narodowy - otulina

Ok. 4km

Obszary chronionego krajobrazu
4

Dolina rzeki Wirynki

Ok. 5km

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
5

Jezioro Bytyńskie

Ok. 22km

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
6

Ostoja Rogalińska PLB300017

Ok. 5,5km

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
7

Ostoja Wielkopolska PLH300010

Ok. 5,5km

Użytek ekologiczny
8

9.04

brak nazwy

9

Bogdanka I

9.80

10

Bogdanka II

9.92
Pomniki przyrody

11

brak nazwy

2.52

12

brak nazwy

2.74

13

brak nazwy

3.87

Korytarze ekologiczne
Rozwój zabudowy kubaturowej to jedna z kluczowych form antropopresji, która prowadzi do
trwałych zmian w powierzchni ziemi i krajobrazie oraz wiąże się z utratą dotychczasowych funkcji
przyrodniczych danego terenu. Rozwój zabudowy ma zwykle wieloaspektowy wpływ na łączność
ekologiczną.
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Identyfikacja problemów związanych z rozwojem zabudowy i ocena ich wpływu na zachowanie
łączności ekologicznej powinny zostać przeprowadzone na etapie opracowywania dokumentów
strategicznych i planistycznych – planów zagospodarowania przestrzennego, strategii programów
rozwoju miast/gmin/województw. Obszary priorytetowe dla zachowania łączności ekologicznej
powinny być trwale chronione przed zabudową, w szczególności dotyczy to dolin rzecznych,
ekspansji zabudowy podmiejskiej na tereny leśne, rozbudowy wsi o charakterze ulicówek.
Inwestycja znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi.
Dla wskazanego ternu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalony
przez Radę Gminy Dopiewo – Uchwała Nr VIII/90/15 z dnia 25 maja 2015r. W planie tym działki o
202, 203/2, 204/4, obręb Gołuski, położone są w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem
P/U (teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i terenów zabudowy usługowej.

Morfologia i hydrografia.
Omawiany teren zlokalizowany jest w obrębie Pojezierza Poznańskiego. Jest to obszar wysoczyzny
morenowej z licznymi pozytywnymi i negatywnymi formami lodowcowymi, będący przykładem
rzeźby

młodoglacjalnej,

która

uformowana

została

w

ostatniej

fazie

zlodowacenia

północnopolskiego. Bezpośrednie otoczenie inwestycji to równina moreny dennej poprzecinana
licznymi rynnami glacjalnymi, a także charakteryzująca się nagromadzeniem pagórków kemowych,
które stanowią okrągłe lub wydłużone formy pozytywne terenu, o wysokości od kilku do
kilkudziesięciu metrów i szerokości nawet do kilkuset metrów. Kemy są zbudowane z piasków,
żwirów i mułów regularnie warstwowanych, które akumulowały w szerokich, otwartych
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szczelinach i zagłębieniach martwego lodu wypełnionych wodą. Na równinie moreny dennej
odznaczają się też podłużne pagórki z materiału piaszczysto – żwirowego, czyli ozy, a także oczka
polodowcowe po bryłach martwego lodu oraz mocno zerodowane grupy drumlinów.
Obszar przedsięwzięcia znajduje się w zlewni rzeki Warty i jej lewego dopływu o długości 18,31
[km] – Wirynki. Sieć rzeczna sąsiadującego z inwestycją terenu jest raczej słabo rozwinięta.
Dominują w niej nieduże naturalne cieki wodne oraz sztuczne rowy i kanały. Z miejscowości
Gołuski wypływa jeden z dwóch zasilających Wirynkę rowów. Inwestycja będzie usytuowana na
obszarze jej zlewni. Jest to zlewnia cząstkowa rzeki Warty IV rzędu.
Reżim cieków omawianego obszaru określany jest na gruntowo–deszczowo–śnieżny z
występującymi maksimami wiosennymi i letnio-jesiennymi. Generalnie, cieki zlokalizowane na
wysoczyźnie morenowej, charakteryzują się małą zasobnością wodną.
W okolicy przedsięwzięcia występują jeziora o charakterze rynnowym, mające genezę lodowcową.
Ich powstanie wiąże się z ruchem wody pod pokrywą lodową. Mają budowę wąską, o stromych
brzegach, z licznymi przegłębieniami dna i dużej głębokości. Oprócz jezior rynnowych, spotykane
są także oczka wytopiskowe po bryłach martwego lodu.
Warunki geologiczne.
Obszar przedsięwzięcia znajduje się na terenie jednostki tektonicznej monokliny przedsudeckiej. W
najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji odwiercono do głębokości 3878 [m p. p. t.] otwór
Palędzie. Na tym poziomie opisano permskie piaskowce czerwonego spągowca zalegające aż do
głębokości 3248 [m p. p. t.]. Od tej głębokości rozpoczynają się serie ewaporatów i iłowców
cechsztynu. Nad utworami permskimi, od głębokości 2518 [m p. p. t.], zalegają skały triasowe, w
postaci utworów mułowcowo – iłowcowych pstrego piaskowca i retu oraz wapieni, iłowców i
łupków z przewarstwieniami gipsów wapienia muszlowego i warstw sulechowksich. Nad nimi
występują iłowce i mułowce triasu górnego. Na utwory jury, rozpoczynające się na głębokości
około 668 [m p. p. m.], składają się naprzemienne serie mułowcowo–iłowcowo–piaskowcowe, na
których występują bezpośrednio utwory trzeciorzędowe zalegające do głębokości około 202 [m. p.
p. t.]. Składają się na nie piaski gruboziarniste, iły oraz węgle brunatne wieku mioceńskiego. Piaski
oligoceńskie występują tylko lokalnie. Powyżej występują iły plioceńskie o znacznej miąższości
charakteryzujące się występowaniem licznych deformacji glacitektonicznych oraz wkładkami węgli
i detrytusu roślninnego. Plejstocen na omawianym terenie reprezentowany jest przez gliny zwałowe
zlodowaceń środkowopolskich i północnopolskich, rozdzielone miejscami utworami piaszczysto żwirowymi wodnolodowcowymi, a także podglinowe serie piaszczyste. Generalnie, zależnie od
lokalizacji, utwory plejstocenu mogą być reprezentowane prawie tylko przez bardzo miąższe partie
glin, albo też przez dominujące utwory piaszczyste, na przykład na terenach głęboko wciętych
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pradolin. Utwory holocenu to przede wszystkim namuły i torfy o niewielkiej miąższości,
wypełniające zagłębienia terenu. Całkowita miąższość utworów czwartorzędu wynosi na
omawianym terenie około 40 [m]. Na obszarze przewidzianym pod inwestycję, od powierzchni
zalegają utwory czwartorzędowe wodnolodowcowe zlodowaceń północnopolskich, w postaci glin
zwałowych, ich zwietrzelin oraz piasków i żwirów lodowcowych.
Warunki hydrogeologiczne.
Według podziału hydrogeologicznego Polski (Paczyński, 1977) omawiany teren znajduje się w
makroregionie Niżu Polskiego, w regionie wielkopolskim, w subregionie wysoczyzny poznańsko–
gnieźnieńskiej. Na terenie gminy Dopiewo można wydzielić dwa piętra wodonośne:
czwartorzędowe i trzeciorzędowe.
Na piętro czwartorzędowe składają się poziomy: wód gruntowych, międzyglinowy górny i
międzyglinowy dolny. Z utworami czwartorzędu związany jest główny zbiornik wód podziemnych
Wielkopolska Dolina Kopalna. Na piętro trzeciorzędowe poziom mioceński i oligoceński.
Bezpośrednio na omawianym obszarze, znaczenie w zaopatrzeniu w wodę ma poziom mioceński
(trzeciorzędowy). Wyróżniamy w nim trzy warstwy wodonośne: górną, środkową i dolną.
Występuje on na terenie całej gminy Dopiewo. Problemem jest powszechne występowanie
podwyższonej mineralizacji i zabarwienia wód poziomu. Z tych powodów, liczba ujęć
korzystających z poziomu mioceńskiego jest ograniczona, a najczęściej do zaopatrzenia w wodę
wykorzystywany jest znajdujący się w niewielkiej odległości czwartorzędowy główny zbiornik wód
podziemnych Wielkopolska Dolina Kopalna.
10) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z
planowanym przedsięwzięciem,
Planowana inwestycja ma być zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości Gołuski,
w gminie Dopiewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 202, 203/2, 204/4. Otoczenie terenu
przeznaczonego pod budowę stanowią:
- od strony północnej oraz północno – zachodniej: droga powiatowa – ul. Szkolna, w większej
odległości tereny rolnicze;
- od strony północno – wschodniej oraz wschodniej: droga ekspresowa S11 biegnąca na linii
północ-południe, posiadająca po dwa pasy ruchy w każdym kierunku oraz charakteryzująca się
dużym natężeniem pojazdów,
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- od strony zachodniej: działka numer 200 i 201, przeznaczona jako teren obiektów produkcyjnych,
składów magazynów, w części teren lasów; w większej odległości obszar zabudowy
mieszkaniowej.
Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. 480 metrów
w kierunku południowo-zachodnim od granicy terenu należącego do inwestora.
W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji występują nieliczne zabudowania oraz tereny
pól oraz lasów. W kierunku północno-wschodnim i wschodnim względem planowanego obiektu
przebiega droga ekspresowa S11, która ze względu na natężenie ruchu może wpływać na klimat
akustyczny na okolicznych terenach, jednak ze względu na inne dopuszczalne wartości emisji
hałasu do środowiska dla hałasu przemysłowego oraz drogowego, nie istnieje możliwość
skumulowanej oceny oddziaływań tychże obiektów. W najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie
występują inne zakłady o charakterze pracy oraz zlokalizowane w odległości pozwalających
założyć, że wpływ emisji hałasu mógłby się kumulować..
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i
ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obiekt
nie będzie kwalifikować się pod definicje zawarte w rozporządzeniu. Opracowane zostaną
procedury minimalizowania i usuwania skutków awarii w razie jej wystąpienia. W przypadku
wystąpienia jakiejkolwiek awarii natychmiast podejmie się działania ograniczające i likwidujące
całkowicie skutki zaistniałej sytuacji. Zapobieganie zagrożeniom środowiska realizowane będzie w
następujący sposób:
- Inicjowanie szkoleń pracowników, których praca może mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia
i/lub podczas wykonywania czynności służbowych mogą mieć styczność z zagrożeniem
środowiska,
- Zapewnienie środków w zakresie niezbędnym do skutecznej likwidacji zagrożeń środowiska,
- Kontrolowanie i monitorowanie poziomu gotowości na wystąpienie zagrożenia środowiska.
Nie zakłada się katastrofy budowlanej lub naturalnej. Planowane zadanie zrealizowane będzie
zgodnie ze sztuką budowlaną i w zgodzie z przepisami prawa. W przypadku wystąpienia katastrofy
zastosowane zostaną przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Art. 75.
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na
środowisko,
Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko zostały opisane w
niniejszej kart informacyjnej – pkt. 7D.
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14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Aktualnie teren jest niezagospodarowany, na badanym terenie nie stwierdzono budynków nie
zachodzi wiec potrzeba przeprowadzenia jakichkolwiek prac rozbiórkowych.
15) wpływ na bioróżnorodność, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi
W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono ocenę wpływu tytułowej inwestycji na
różnorodność biologiczną rozważanego obszaru i jego najbliższego otoczenia. Zaproponowano
działania minimalizujące i kompensujące negatywny wpływ realizacji inwestycji na środowisko
przyrodnicze. Z uwagi na bardzo ograniczone walory przyrodnicze obszaru planowanej inwestycji
jej realizacja nie będzie miała znaczącego wpływu na zasoby przyrody ożywionej jego otoczenia.
Mając

na

względzie

lokalizację

inwestycji

poza

obszarami

chronionymi,

na

terenie

przekształconym antropogenicznie, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko
przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycje populacji
gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska.
Realizacja przedsięwzięcia, w fazie budowy i eksploatacji, nie wpłynie także na obszary chronione,
w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których
wyznaczone zostały obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub
powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wpłynie na funkcje ekosystemu. Z uwagi na bardzo ograniczone walory
przyrodnicze obszaru planowanej inwestycji jej realizacja nie będzie miała znaczącego wpływu na
zasoby przyrody ożywionej otoczenia tego obszaru.
Woda na etapie realizacji i eksploatacji pobierana będzie z sieci. Woda z przedmiotowego przyłącza
wykorzystywana będzie wyłącznie na cele socjalne. Ziemia i gleba z wykopów zostanie
zagospodarowana na placu budowy pod fundamenty lub do wyrównania terenu nie stanowi więc
odpadu w rozumieniu Ustawy o odpadach. Jedynie nadmiar będzie przekazywany w formie odpadu
do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadów.
Wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych odbywać się będzie w sposób racjonalny z
zachowaniem zasad zrównoważonego budownictwa, czyli w sposób uwzględniający zachowanie
środowiska naturalnego.
16)

możliwe

zdarzenia

ekstremalne,

przystosowanie

planowanego

do

realizacji

przedsięwzięcia do zmieniających się warunków klimatycznych
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Klimat omawianego obszaru charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody.
Według Wosia (1994), analizowany teren leży w regionie XV Środkowowielkopolskim. W tym
regionie wyróżnia się stosunkowo częste występowanie dni z pogodą bardzo ciepłą i pochmurną,
lecz bez występowania opadu, których jest średnio w roku około sześćdziesięciu. Rzadziej
występują dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadu i dni umiarkowanie ciepłe
słoneczne bez opadu. Region ten wyróżnia się także dość znaczną frekwencją dni przymrozkowych,
bardzo chłodnych, w których występuje opad. Średnio w roku jest ich około dwudziestu. Średnia
roczna temperatura wynosi 8,2 [ ̊C], zgodnie z pomiarami prowadzonymi na stacji Ławica.
Przeważają wiatry północno-zachodnie, północne oraz zachodnie, które charakteryzują się
największą siłą. Klimat kształtują przede wszystkim masy powietrza polarno-morskiego znad
Atlantyku. Najcieplejszym miesiącem jest czerwiec, a najzimniejszym grudzień. Inwestor zastosuje
rozwiązania łagodzące zmiany klimatu oraz dostosuje inwestycję do zmieniających się warunków
klimatycznych poprzez zastosowanie właściwej technologii i materiałów. Planowana inwestycja nie
przyczyni się w sposób bezpośredni do pogłębiania się zmian klimatu ponieważ:
- ogrzewanie obiektów będzie odbywało się za pomocą ekologicznego paliwa gazowego,
- wytwarzanie odpadów oraz gospodarka wytwarzanymi odpadami nie będzie powodować emisji
gazów cieplarnianych. Odpady w główniej mierze będą miały charakter stricte komunalny, typowy,
nieposiadający substancji niebezpiecznych i stwarzających ryzyko dla środowiska,
- Wnioskodawca, w ramach możliwości, poprowadzi działania rekompensacyjne nasadzeń drzew,
- w przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności podejmowania działań mających na celu
zmniejszanie gazów cieplarniach, stasowane będą technologie energooszczędne.
W kontekście postępujących zmian klimatu zakłada się, że realizacja planowanego zadania
inwestycyjnego odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów technicznych,
prawa budowlanego oraz obowiązujących norm. Przedsięwzięcie będzie przystosowane do
zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale
upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne
opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie. Przedmiotowy teren nie jest narażony na wystąpienie
powodzi, zgodnie z mapą ryzyka i zagrożenia powodziowego dla obszaru Gołuski.
Odnosząc się natomiast do:
- planu zarzadzania ryzykiem powodziowym - zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 roku Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza odry obszar zajmowany przez zleceniodawcę nie znajduje się na obszarach
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
- planu przeciwdziałania skutkom suszy - nie został sporządzony;
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- krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – odprowadzanie ścieków jest zgodne z
omawianym programem oczyszczania ścieków komunalnych.

17) zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji
Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr VIII/90/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015,
obejmujący jedynie działki numer 202, 203/2, 204/4, klasyfikując je jako tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej. Tereny zlokalizowane wokół
przedmiotowej inwestycji, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja ma być zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości Gołuski,
w gminie Dopiewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 202, 203/2, 204/4. Otoczenie terenu
przeznaczonego pod budowę stanowią:
- od strony północnej oraz północno – zachodniej: droga powiatowa – ul. Szkolna, w większej
odległości tereny rolnicze;
- od strony północno – wschodniej oraz wschodniej: droga ekspresowa S11 biegnąca na linii
północ-południe, posiadająca po dwa pasy ruchy w każdym kierunku oraz charakteryzująca się
dużym natężeniem pojazdów,
- od strony zachodniej: działka numer 200 i 201, przeznaczona jako teren obiektów produkcyjnych,
składów magazynów, w części teren lasów; w większej odległości obszar zabudowy
mieszkaniowej.
Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. 480 metrów
w kierunku południowo-zachodnim od granicy terenu należącego do inwestora.
Konflikty środowiskowe powstają, gdy co najmniej dwa podmioty działają ze sobą w konflikcie,
oraz gdy w pewnym miejscu i czasie ujawnione zostały i przedstawione kolidujące ze sobą
tendencje, niezgodne cele, sprzeczne interesy. Konflikty te powstają i przebiegają między ludźmi ze
względu na przyszłe i obecne ich działania w środowisku. Konflikt środowiskowy jest
bezpośrednią, jawną, interakcją społeczną, w której działania każdej strony prowadzą do
utrudnienia przeciwnikowi jego celów związanych z wykorzystaniem dóbr środowiskowych.
Dla planowanej inwestycji dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu. W obliczeniach
wykorzystano dane otrzymane od Inwestora dotyczące rodzaju źródeł hałasu, czasu ich pracy oraz
pozostałych parametrów niezbędnych do wykonania modelu obliczeniowego. Dokonano określenia
najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, a także, w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania

przestrzennego,

pismo

z

Urzędu

Gminy

Dopiewo

oraz

faktyczne

zagospodarowanie terenu, zaklasyfikowano je w sposób pozwalający na określenie dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu. Ze względu na tryb pracy planowanej inwestycji, mającej funkcjonować
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w ciągu 24 godzin, dokonano obliczeń zarówno dla pory dnia jak i pory nocy. W wyniku
przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na
terenach podlegających ochronie akustycznej. Zakłada się, że na etapie eksploatacji planowana
inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla klimatu akustycznego okolicznych terenów.
Zamknięcie oddziaływania zamierzonych inwestycji w granicach terenu zainwestowania w zakresie
ochrony akustycznej, dotrzymanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, prawidłowa gospodarka
odpadami, jak również gospodarka wodno-ściekowa oraz przyjęte rozwiązania technicznoorganizacyjne, zapewnią ochronę interesów osób trzecich. W związku z powyższym nie przewiduje
się konfliktów społecznych związanych z montażem instalacji. Ze względu na fakt, że projektowane
zadanie jest zgodne z zapisami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Zakład nie powinien stwarzać konfliktów przestrzennych z istniejącym zagospodarowaniem
terenów otaczających. Uporządkowanie spraw formalno-prawnych związanych z planowanym
przedsięwzięciem zmniejszy możliwość wystąpienia potencjalnych konfliktów społecznych.

18) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe. Ustalenia wynikające z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry opublikowany został w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1967). W ramach charakterystyki
obszaru dorzecza dokonano analizy mającej na celu identyfikację znaczących zagrożeń
antropogenicznych dla wód oraz ocenę wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Na
obszarze dorzecza Odry zidentyfikowano następujące zagrożenia:
1.)

Punktowe źródła zanieczyszczeń:
zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych,
działalność górnicza,
składowiska odpadów,
przypadkowe skażenia środowiska gruntowo – wodnego (zidentyfikowane zagrożenia

nadzwyczajne – wg raportów o stanie środowiska WIOŚ).
2.)

Zanieczyszczenia obszarowe:
działalność rolnicza – zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją.

3.)

Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód – pobory wody powierzchniowej i

podziemnej. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla gospodarki komunalnej, rolnictwa i
przemysłu w dorzeczu odry są wody powierzchniowe – ponad 84%, z czego około 70%
przeznaczone jest na cele przemysłowe. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano znaczny spadek
zużycia wód, w odniesieniu do przemysłu o ok. 35%, w odniesieniu dla gospodarki komunalnej o
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ok. 31%. Związane jest to z racjonalizacją zużycia wód w przemyśle, likwidacją najmniej
chłonnych technologii, zmniejszeniem strat wody w sieciach wodociągowych i ograniczenie ich
marnotrawstwa przez odbiorców. W przypadku poboru wód podziemnych znaczny procent stanowi
pobór na cele publicznego zaopatrzenia w wodę (siec wodociągowych) – 619,2 tys. [m3/rok]. Na
cele przemysłowe w tym IPPC wykorzystywane jest 80,1 tys. m3/rok. Zakład nie będzie prowadził
poboru wód podziemnych ani produkcji, w której konieczne byłoby stosowanie zwiększonych ilości
wody. Woda na zakładzie będzie przeznaczona tylko na cele socjalno-bytowe.
4.)

Niedobory wód podziemnych. Szacunkowy stopień wielkości rezerw wód podziemnych

został wyrażony w 5 stopniowej skali (bardzo wysoki, wysoki, umiarkowany, niski, brak rezerw).
Brakiem rezerw lub ich niskim lub umiarkowanym stopniem charakteryzują się obszary, na których
prowadzone jest intensywne wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz obszary, które są pod
silną presją aglomeracji miejsko – przemysłowych. Na obszarze dorzecza odry są to rejony
Turoszowa, Bełchatowa i Konina, Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz rejon wyspy Uznam z
miastem Świnoujście. Omawiany obszar nie jest zagrożony niedoborem wód podziemnych.
•

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych:

Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych
poszczególnych wskaźników fizyko – chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody
dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjalnie ekologicznym,
celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele,
uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi
częściami wód. Dla naturalnych części wód, celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych części wód, – co najmniej dobrego
potencjału ekologicznego. W obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Dla obszarów chronionych, funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie
podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć obowiązujące wyższe wymagania w
stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody, niż w poszczególnych aktach
prawnych regulujących monitoring stanu wód w obrębie obszarów chronionych.
RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:
•

Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
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•

Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami

wymienionymi w RDW),
•

Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem za zasilaniem wód podziemnych,

•

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Integralną częścią celów środowiskowych są tzw. odstępstwa. W art. 4 ust. 4-7 RDW oraz w art. 38
ustawy Prawo wodne określono warunki i procedurę, w jakich można je zastosować. W sytuacji,
gdy osiągnięcie celów środowiskowych dla poszczególnych jednolitych części wód jest
niemożliwe, ze względu na uwarunkowania techniczne, zbyt duże koszty działań prowadzących do
poprawy stanu lub uniemożliwiają to warunki naturalne, dopuszczalne jest:
•

przedłużenie terminu (odstępstwa czasowe); dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do

2021 lub 2027 roku (art. 4 ust. 4 RDW) albo w najkrótszym terminie, na jaki pozwalają warunki
naturalne, po 2027 roku.

Odstępstwa czasowe można wyznaczyć ze względu na:
o

brak możliwości technicznych wdrożenia działań,

o

dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań:

o

warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód

w sytuacji gdy spełnione są warunki:
nie zachodzi pogarszanie stanu wód,
przesunięcie terminu i jego przyczyny są wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza,
działania mające doprowadzić określone części wód do dobrego stanu w proponowanym
(przesuniętym) terminie, wraz harmonogramem ich realizacji, są podane w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.
•

osiągnięcie mniej rygorystycznych celów pod pewnymi warunkami (art. 4 ust. 5 RDW);

Mniej rygorystyczne cele ustala się dla tych części wód, które zostały tak zmienione w wyniku
działalności człowieka lub ich warunki są takie, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału)
dobrego jest niemożliwe ze względu na:
o

brak możliwości technicznych wdrożenia działań
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o

dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań

w sytuacji, gdy:
zapewnione jest osiągnięcie stanu możliwie najbliższego wymaganiom stanu dobrego przy
danych oddziaływaniach,
nie zachodzi dalsze pogarszanie stanu części wód,
ustanowione mniej rygorystyczne cele i powody ich ustanowienia przedstawione są w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
czasowe pogorszenie się stanu w przypadku okoliczności o charakterze naturalnym
czy działania siły wyższej np. powodzie i susze (art. 4 ust. 6 RDW).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określono i scharakteryzowano JCW w
omawianym obszarze.
Omawiana Inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w obszarze JCWPd
oznaczonej kodem GW600060 (rys. 1) oraz JCWP Wirynka kod RW600017185729 (rys. 2).
Dla obszaru JCWPd o kodzie GW600060 aktualny stan przedstawia się następująco:
•

zasoby – 531728 [m3/d]

•

% wykorzystania zasobów - 18,5 [5],

•

ocena stanu ilościowego – dobry,

•

ocena stanu jakościowego – dobry,

•

ocena ryzyka – niezagrożona.

Cele środowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Odry:
•

Kod JCW - GW600060,

•

Dorzecze – Odry,

•

RZGW – w Poznaniu,

•

Cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny,

•

Cel środowiskowy – stan ilościowy: dobry stan ilościowy.
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Rysunek 5. Lokalizacja na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr. 60.

Dla zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Wirynka aktualny stan przedstawia się
następująco:
•

status – naturalna,

•

ocena stanu – zły,

•

JCW jest monitorowana,

•

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,

•

derogacje – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 przez brak

możliwości technicznych. Derogacje są wyznaczone ze względu na silną presje komunalną.
Koniecznym rozwiązaniem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie jednolitej części
wód.
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Rysunek 6. Lokalizacja na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Cybina.

Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego.
Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, określone w
rozporządzeniu

Dyrektora

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w

Poznaniu,

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2014
r., (Dz. U. z dnia 2014 r., poz. 2129), oraz odniesienie się do tych ustaleń w kontekście
przedmiotowego korzystania z wód.
Odnosząc się do DZIAŁU II – szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, wynikające z celów
środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry:
•

§ 5. Ustala się wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako

warunek konieczny dla osiągnięcia dobrego ich stanu lub potencjału ekologicznego –
przedmiotowe korzystanie z wód nie będzie wpływać na przepływ nienaruszalny.
•

§ 6. Ustala się wymóg ochrony naturalnej zdolności retencyjnej gruntów, zapobiegając jej

nieuzasadnionemu ograniczaniu – zabudowa będzie spełniać warunki określone w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące pozostawienia powierzchni biologicznie
czynnej.
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•

§ 7. Ustala się na płynących wodach powierzchniowych cieki, na których ciągłość

morfologiczna jest niezbędna do spełnienia wymagań określonych dla dobrego stanu lub potencjału
ekologicznego jednolitych części wód oraz do osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach
chronionych – nie dotyczy.
•

§ 8. Ustala się na ciekach szczególnie istotnych i istotnych minimalne wymagania ciągłości

morfologicznej - nie dotyczy.

Odnosząc się do DZIAŁU III – priorytet w korzystaniu z wód:
Nie dotyczy.
Odnosząc się do DZIAŁU IV – ograniczenia w korzystaniu z wód:
•

§ 11. Ogranicza się, możliwość szczególnego korzystania z wód tylko do takiego ich zakresu,

który nie powoduje redukcji przepływu w ciekach naturalnych poniżej wielkości, o której mowa w §
5 ust. 2. – przedmiotowe korzystanie z wód nie będzie powodować redukcji przepływu w ciekach
naturalnych
•

§ 12. Ogranicza się możliwość bezpośredniego odprowadzenia ścieków opadowych i

roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do realizacji tylko te przypadki, dla których w
kontekście realizacji założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące
utratę naturalnej retencji oraz spowalniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w
możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu – odprowadzenie wód do ziemi oraz
do cieku wodnego zachowuje naturalny charakter ich odpływu.
•

§ 13. - § 18 - nie dotyczy.

Reasumując omawiany zakład nie będzie naruszał warunków określonych w ww. rozporządzeniu
oraz nie będzie wpływał na cele środowiskowe ustalone w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry.

Odnosząc się natomiast do:
•

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym - zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 18 października 2016 roku Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza odry obszar zajmowany przez zleceniodawcę nie znajduje się na obszarach
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
•

planu przeciwdziałania skutkom suszy - w odniesieniu do Planu przeciwdziałania skutkom

suszy w regionie wodnym Warty, przyjętym w dniu 05.12.2017, omawiany obszar znajduje się na
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obszarze określonym na mapie zagrożenia suszą w zlewni bilansowej Poznańskie Dorzecze Warty,
jako zagrożony suszą hydrogeologiczną z głębszych warstw wodonośnych. Susza hydrogeologiczna
jest ostatnim stadium suszy, które następuje po suszy atmosferycznej, glebowej i hydrologicznej.
Warunki wilgotnościowe w okresie wegetacyjnym dla tego terenu ustalone zostały, jako suche. Jest
to obszar zagrożony suszą rolniczą w stopniu znaczącym. Plan przeciwdziałania skutkom suszy dla
dorzecza nie został dotychczas przyjęty w drodze rozporządzenia. Planowana inwestycja nie
zaburzy w żaden sposób założeń dokumentu.
•

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – odprowadzanie ścieków jest

zgodne z omawianym programem oczyszczania ścieków komunalnych.
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12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71);
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32. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska,
Departament Zrównoważonego Rozwoju, Październik 2015, Warszawa.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym,
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – tło, dane wprowadzone do obliczeń
rozkładu przestrzennego stężeń, wyniki obliczeń oraz rozkład przestrzenny stężeń
zanieczyszczeń.
4. Oddziaływanie akustyczne: dane wprowadzone, rozkłady przestrzenne hałasu.
5. Pismo nr I.P.- 4600/44/2016 z dnia 02.06.2016 r, wydane przez Wielkopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w sprawie zgody na odprowadzenie wód
deszczowych do cieku rzeka Wirynka.
6. Pismo ZUK – wstępne warunki techniczne
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