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WSTĘP 

Zamierzenie inwestycyjne to przebudowa budynku magazynowo-garażowego będącego w 

trakcie realizacji, położonego na działce o nr ew. 1390/1, obr. 1 BABIN,  w miejscowości Wymysłówka, 

gmina Bełżyce, woj. lubelskie, na budynek produkcyjno-magazynowo-garażowy – na terenie 

istniejącej Firmy „BESZTAK” Maciej Besztak.  

Firma „BESZTAK” to Z-d produkujący złącza metalowe do łączenia różnych rodzajów taśm 

przenośników taśmowych (taśmociągów).  

W Firmie jest także część administracyjna zajmująca się sprawami administracyjno - kadrowymi. 

Firma „BESZTAK” jest jednoosobowo kierowana przez właściciela firmy Pana Macieja Besztaka. 

Inwestor – Firma Besztak Maciej Besztak,  w związku z przebudową budynku magazynowo-

garażowego będzie ubiegać się o pozwolenie na zmianę sposobu jego użytkowania, którego 

uzyskanie jest możliwe na podstawie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

planowanego przedsięwzięcia lub Decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania  w/w Decyzji. 

 

Celem opracowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia jest uzyskanie jednej z wyżej 

wymienionych decyzji. 

Niniejsza Karta... ma na celu wykazanie na ile planowane zamierzenie inwestycyjne wpłynie na stan 

środowiska w rejonie jego lokalizacji oraz sformułowanie niezbędnych zaleceń mających na celu 

zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji. 

W Karcie... określono zakres planowanej przebudowy budynku i omówiono potencjalny wpływ 

planowanego przedsięwzięcia na stan otaczającego środowiska.  

Karta... obejmuje rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, obecny stan 

zagospodarowania działek stanowiących własność Inwestora, opis szczegółowy planowanej inwestycji 

z rozpoznaniem źródeł i rodzajów uciążliwości.  

Wpływ planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska omówiono ze 

szczegółowością i dokładnością na jaką pozwolił dostęp do danych i informacji możliwych do 

uzyskania na obecnym etapie realizacji.  

Analizowany teren gminy Bełżyce posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego - uchwała Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 31 stycznia 2011r., 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 42 poz.967 z dnia 31 stycznia 

2011r. Zgodnie z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działki o nr ew.: 

1300/2, 1301/3, 1390/1, 1391/2, 1391/3, 1392, położone w m. Wymysłówka – obręb 1 Babin, gm. 

Bełżyce i oznaczone w planie jako P,U, WS-1, WS-2, LZ, posiadają podstawowe przeznaczenie: 

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, wody powierzchniowe, las. 

Realizacja funkcji produkcyjnej wyłącznie na działkach nr 1390/1, 1391/2 i 1391/3.  

Planowana inwestycja nie koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bełżyce i  nie zmieni dotychczasowej funkcji omawianego terenu. 
 
Obsługa komunikacyjna terenu w/w działek z dojazdowej drogi publicznej KD-D (gminnej). 
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Na terenie działek należących do Inwestora występuje inżynieryjne uzbrojenie podziemne: własne 

ujęcia wodociągowe, przyłącza wodociągowe, przyłącza elektroenergetyczne i telefoniczne.  

Sieć gazu ś.c. przebiega wzdłuż drogi gminnej. 

Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków  

zlokalizowanych na działkach do bezodpływowych zbiorników ścieków i okresowe opróżnianie przez f-

mę specjalistyczną, zgodnie z Umową. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej terenu zakładowego i dachów budynków 

odprowadzane są powierzchniowo w granicach działek należących do Inwestora 

Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze obecnie pobierana jest z własnego ujęcia wodociągowego 

S2. Potrzeby p.poż. zapewnia istniejąca studnia wodociągowa S1 oraz istniejący zbiornik wód 

powierzchniowych o poj. 1200m3.  

Potrzeby cieplne istniejących budynków, pokrywają kotły opalane węglem kamiennym - zainstalowane 

w poszczególnych budynkach. 

 

Nie przewiduje się ubiegania przez Inwestora o środki finansowe z funduszy UE na potrzeby 
realizacji inwestycji. 

1.    Rodzaj, skala i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia: 
 
♦  ro d za j p rze d s iwzic ia  zg o d n ie  z o b o wizu jc ym   rozporządzeniem Rady 
Ministrów dotyczącym kwalifikacji przedsięwzięć: 
 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowo-

garażowego, zlokalizowanego na działce o nr ew. 1390/1, obr. 1 BABIN, w miejscowości 

Wymysłówka, gmina Bełżyce, woj. lubelskie – celem przeniesienia działalności produkcyjnej 
Firmy Besztak z istniejących budynków produkcyjnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 

1300/2 i nr ew. 1301/3.  

Działka o nr ew. 1390/1 przylega do działek o nr ew. 1300/2 i nr ew. 1301/3, zabudowanych  

budynkami gospodarczymi i produkcyjnymi, tj. budynkiem administracyjno-produkcyjnym z zapleczem 

socjalnym (ozn. jako obiekt nr 1),  budynkiem gospodarczo-produkcyjnym z zapleczem magazynowym 

(ozn. jako obiekt nr 2),  budynkiem gospodarczo-garażowym z zapleczem magazynowym (ozn. jako 

obiekt nr 3), domem mieszkalnym małż. K. i M. Besztaków (ozn. jako obiekt Nr 4) oraz budynkiem 

gospodarczym z wiatą (ozn. jako obiekt Nr 5). 

Część terenu w/w działek wraz z uzbrojeniem i znajdującymi się na nim obiektami użytkowana 
jest jako zaplecze produkcyjno - magazynowo - socjalne Firmy Besztak a pozostała część 
przeznaczona jest do produkcji rolniczej i jako teren rekreacyjno-mieszkalny.  

Poszczególne części terenu są od siebie oddzielone i posiadają układ komunikacyjny w formie dróg i 

placów utwardzonych oraz ciągów pieszych. Wjazd na teren chroniony jest przez dwie bramy 

dwuskrzydłowe, zlokalizowane przy utwardzonej gminnej drodze biegnącej od drogi wojewódzkiej 

Niedrzwica Duża - Bełżyce do wsi Wymysłówka i bramę przy budynku magazynowo-garażowym na 

działce o nr ew. 1390/1  (ozn. jako obiekt Nr 3) – stanowiącą wyjazd na pole.  
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Z chwilą rozpoczęcia działalności produkcyjnej przez Firmę Besztak, obecnie użytkowane budynki 

produkcyjne z niezbędnym zapleczem socjalno-administracyjno-magazynowym, zostały 

zaadaptowane z budynków gospodarczych, będących zapleczem gospodarstwa rolnego. 

Od 10 lat Firma Besztak specjalizuje się w produkcji złączy różnych rodzajów taśm przenośników 

taśmowych (taśmociągów) wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym a także w innych gałęziach 

przemysłu (cementownie, huty, odlewnie, cukrownie, itp.) do transportu materiałów sypkich i 

skalistych.  

Przewidywany okres funkcjonowania Firmy Besztak – 50 lat. 
Wzniesiony na działce o nr ew. 1390/1 budynek magazynowo - garażowy jest w końcowym etapie 

realizacji i obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa jego przebudowy, w związku ze zmianą 

sposobu użytkowania jako  budynku produkcyjno -  magazynowo - garażowego. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

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

środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 - z późn. zm.), dla planowanych przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dokonano wizji lokalnej na terenie planowanego przedsięwzięcia, przeanalizowano powiązane z 

inwestycją dokumenty przedstawione przez Inwestora i wnioski odniesiono do przepisów w/w Ustawy. 

 

W konsekwencji ustalono, że planowanego przedsięwzięcia nie można zakwalifikować do 

przedsięwzięć, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213/2010r., poz. 1397), jako „zabudowy przemysłowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w 

lit. A – przy czym za powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 

budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia”, ani też do żadnej z innych grup przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, ujętych w tym Rozporządzeniu (dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany). 

 
Na analizowanym terenie w m. Wymysłówka obecnie funkcjonuje Firma Besztak, gospodarstwo 
rolne (działki rolnicze) i siedlisko z domem mieszkalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą;  
łączna powierzchnia działek będących w posiadaniu małż. Krystyny i Macieja Besztaków 
wynosi 8,05ha. 

 

Obecnie działalność produkcyjna Firmy Besztak prowadzona jest na działkach o powierzchni 0,65ha, 

obejmujących również  teren rekreacyjno-mieszkalny (działka o nr ew. 1301/3 o pow. 0,57ha + działka 

o nr ew. 1300/2 o pow. 0,08ha). 
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Docelowo produkcja złączy odbywać się będzie w przebudowanym budynku i przylegającym do niego 

istniejącym budynku magazynowo-garażowym o nr 3 a więc tylko na terenie części działki nr 
1390/1.  

Uruchomiona działalność w przebudowanym budynku odbywać się będzie z wykorzystaniem maszyn i 

urządzeń pracujących aktualnie w zakładzie (po przeniesieniu z budynków produkcyjnych 

zlokalizowanych na działce o nr ew. 1301/3). 
 
Istniejące hale produkcyjne zostaną przeznaczone na potrzeby gospodarstwa rolnego. W 
zwolnionych pomieszczeniach w budynku Nr 1 zostaną urządzone pokoje gościnne i 
rekreacyjne a w budynku Nr 2 będą garaże maszyn rolniczych, wykorzystywanych do obsługi 
gospodarstwa rolnego małżonki Inwestora. 
Powierzchnia terenu zajęta przez przewidziany do przebudowy budynek magazynowo-
garażowy wraz z powierzchnią przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy 1ha.  

 

Nie można traktować powierzchni zabudowy przebudowywanego budynku magazynowo-garażowego 

na budynek produkcyjno-magazynowo-garażowy wraz z powierzchnią przeznaczoną do 

przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia jako wielohehtarowej zabudowy przemysłowej 

lub magazynowej tylko dlatego, że działka, na części której został ten budynek  wzniesiony, posiada 

powierzchnię 3,95ha i zlokalizowana jest w otoczeniu jeszcze innych działek o różnym sposobach 

użytkowania,  będących własnością Inwestora.  

Całkowita powierzchnia działek będących w posiadaniu małż. Krystyny i Macieja Besztaków w m. 

Wymysłówka wynosi ponad 8ha i jest użytkowana rolniczo, produkcyjnie i rekreacyjnie – zgodnie z 

zapisami mpzp gm. Bełżyce. 

Warunki użytkowania przedmiotowego terenu określają § 19, § 20 i § 21 mpzp gm. Bełżyce. 

 
Zgodnie z DYREKTYWĄ RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.UE 

L 175/40 z dnia 5 lipca 1985 r. z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie możnaby zakwalifikować 

do kategorii przedsięwzięć zagospodarowania przestrzennego obszarów przemysłowych; wg 

Załącznika II do nie wymagających Oceny Oddziaływania na Środowisko jako „przedsięwzięcie 
podprogowe”, nie mające potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000 -  wg pkt-u 10. 

 Przedsięwzięcia infrastrukturalne 
a) Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach przemysłowych. 

Celem wyeliminowania wątpliwości, co do potencjalnie znaczącego, oddziaływania 

przebudowywanego budynku magazynowo - biurowego na otaczające środowisko, przeanalizowano 

zakres prac i procesów przewidywanych do wykonywania, w tym oddziaływanie planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko poprzez odniesienie się do uwarunkowań objętych art. 63 ust. 1 wyżej 

cytowanej Ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

(tekst ujednolicony Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 - z późn. zm.), 
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♦  u s ytu o wa n ie  p la n o wa n e g o  p rze d s iwzic ia , z u względnieniem możliwego 
zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu 
terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów 
naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 
 
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych 

o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

Teren objęty inwestycją nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas 

ziemnych. 

 
b) obszary wybrzeży 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. 

 
c) obszary górskie i leśne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. 

 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych 
W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych i zbiorników wód 

śródlądowych. 

Gmina Bełżyce leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 406 – „Niecka 

Lubelska (Lublin)”. 

 
e) obszary wymagające 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 
Analizowany teren nie jest obszarem wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, zarówno już 

wyznaczonymi jak i potencjalnymi, znajdującymi się na tzw. Shadow List.  

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania siedlisk dzikich lub chronionych zwierząt, 

roślin, ani też grzybów. 

 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że analizowany teren znajduje się poza obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych, nie jest to również obszar, na którym standardy jakości środowiska 

zostały przekroczone. 
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g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 
Teren planowanej inwestycji oraz tereny bezpośrednio przyległe nie należą do obszarów o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. 

 
h) gęstość zaludnienia 
Gmina (miejsko-wiejska) Bełżyce zajmuje powierzchnię 134 km2 (użytki rolne 85%, lasy 10%) i liczy 

ok. 14 tyś. mieszkańców. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Bełżyce wynosi ~104 os/km2. 

 
i) obszary przylegające do jezior 
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. 

 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Działka nie leży w granicach terenu górniczego i nie występuje na omawianym terenie wpływ 

eksploatacji górniczej. 

Teren pod inwestycję nie jest wpisany do rejestrów zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

W bezpośrednim jego oddziaływaniu również nie występują obiekty podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.). 

Przedmiotowa Karta... obejmuje ocenę oddziaływań w fazie przebudowy budynku, jego eksploatacji 

oraz ewentualnej likwidacji,  pozwalającą określić wielkość i zasięg oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na otaczające środowisko. 

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji/likwidacji inwestycji będą ograniczone do okresu 

prowadzenia robót budowlanych. Będą to oddziaływania o charakterze krótkotrwałym, lokalnym i 

przejściowym. 

Oddziaływanie powstałe w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia będzie związane z czasem jego 

funkcjonowania. 

 
♦ podstawowe parametry techniczne, lokalizacja względem istniejącej 
zabudowy, zdolność produkcyjna: 
 

Działki o nr ew.: 1390/1, 1391/2, 1301/1, 1301/3, 1300/1 i 1300/2, położone we wsi 

Wymysłówka, gm. Bełżyce, stanowią  własność małż. Krystyny i Macieja Besztaków. 

Działka o nr ew. 1390/1 (o całkowitej powierzchni 3,95ha), na której został wzniesiony przedmiotowy 

budynek garażowo-magazynowy jak i przylegające do niej działki: o nr ew. 1391/2 (o powierzchni 

1,16ha), o nr ew. 1301/1 (o powierzchni 1,41ha),  o nr ew. 1301/3 (o powierzchni 0,57ha z budynkiem 

mieszkalnym Inwestora i budynkami zakładowymi wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu 

i inżynieryjnym uzbrojeniem w media), o nr ew. 1300/1 (o powierzchni 0,88ha) oraz o nr ew. 1300/2 (o 

powierzchni 0,08ha), stanowią  własność Inwestora; ΣP = 8,05ha.  

 



 10 
 

W/w działki od strony wschodniej i zachodniej przylegają do sąsiedzkich terenów o charakterze 

rolniczym. Jedynie do działki inwestycyjnej od strony zachodniej przylega działka siedliskowa, w skład 

której wchodzą 2 budynki gospodarcze i dom mieszkalny a za nią następna z kilkoma budynkami 

gospodarczymi i domem mieszkalnym. Po drugiej stronie drogi gminnej zlokalizowana jest zabudowa 

zagrodowa (1 siedlisko) i 1 budynek mieszkalny 1-no rodzinny 2-u kondygnacyjny - w odległości 

~200m od przedmiotowego budynku. 

Od południa działki graniczą z szosą asfaltową Bełżyce - Niedrzwica Duża.  

 

Do zabudowy zakładowej obecnie należą: budynek administracyjno-produkcyjny z zapleczem 

socjalnym (z halą produkcyjną 1) jako obiekt Nr 1, budynek gospodarczo-produkcyjny z zapleczem 

magazynowym ( z halą produkcyjną) jako obiekt  Nr 2 – zlokalizowane na działkach (o nr ew. 1301/3 i 

o nr ew. 1300/2) przylegających do drogi gminnej, prowadzącej do szosy Bełżyce - Niedrzwica Duża.  

Na działce o nr ew. 1301/3 zlokalizowany jest budynek mieszkalny małż. K. i M. Besztaków (jako 

obiekt Nr 4) a na działce o nr 1390/1 budynek magazynowo-garażowy jako obiekt Nr 3.  

Budynek Nr 3 jest wykorzystywany w części jako magazyn płodów rolnych, w części jako garaże na 

sprzęt rolniczy oraz jako pomieszczenia rekreacyjno-sportowe. 

 

Celem planowanej zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na budynek 

produkcyjno - magazynowo - garażowy jest przeniesienie produkcji z istniejących hal do 

przebudowanego budynku.  

W przebudowanym budynku będzie odbywać się produkcja różnych rodzajów złączy taśm 

przenośników taśmowych (taśmociągów do transportu materiałów sypkich i skalistych a zwłaszcza 

węgla w kopalniach)  – po przeniesieniu maszyn i wyposażenia z istniejących hal produkcyjnych. 

 

Parametry budynku przewidzianego do zmiany sposobu użytkowania: 

- powierzchnia zabudowy                         -  2485,33 m2 

- powierzchnia użytkowa                              -  2772,72 m2 

- wysokość pomieszczeń parteru                                         -        3,2   m  

- wysokość budynku od poziomu terenu                              -        6,95 m 

- kubatura budynku                               - 13800,00m3 

 

Realizacja budynku, nie została jeszcze ukończona; faktycznie zrealizowana została tylko konstrukcja 

budynku:  

-   konstrukcja budynku szkieletowa, czterotraktowa oparta na siatce modularnej 5,0 x 5,0 m, 

- konstrukcja z elementów żelbetowych wykonywanych na budowie, ławy fundamentowe, stopy 

fundamentowe, słupy; dźwigary żelbetowe o rdzeniach ze stali kształtowej,  

-  ściany zewnętrzne o konstrukcji słupowej żelbetowej wypełnionej betonem komórkowym gr. 24 cm; 

pod ścianami ławy fundamentowe. 

Pierwotnie w przebudowywanym budynku zaprojektowane były tylko 2 instalacje wewnętrzne: 

elektryczna 230V i wentylacji grawitacyjnej.  
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Aktualnie Inwestor planuje przebudowę budynku magazynowo - garażowego na budynek produkcyjno- 

magazynowo – garażowy o następujących parametrach: 

- powierzchnia użytkowa parteru                          -  2435     m2 

- powierzchnia użytkowa kotłowni    -     87,66 m2 

- powierzchnia użytkowa antresol    -   497,67 m2 

- całkowita powierzchnia użytkowa    - 3002,33 m2 

- wysokość pomieszczeń  parteru                                          -        3,2  m  

- wysokość budynku od poziomu terenu   -        9,0  m 

- kubatura                                                         -19234,4  m3 

W budynku planowana jest główna hala produkcyjna z towarzyszącymi pomieszczeniami 

produkcyjnymi, z zapleczem sanitarno-socjalnym i biurowym oraz pomieszczeniami magazynowymi. 

Do budynku zostanie dobudowane pomieszczenie kotłowni ze składem węgla kamiennego. 

Analizowany budynek, w ramach zmiany sposobu użytkowania, wyposażony zostanie w instalacje 

sanitarne: centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wodociągową i centralnej ciepłej wody, 

kanalizacji sanitarnej oraz wzmożonej wentylacji nawiewno-wywiewnej poprzez zastosowanie 

wentylatorów wyciągowych włączanych okresowo w szatni czystej, szatni brudnej, a w WC i umywalni 

przy włączaniu światła (w ramach okiennych w miejscach przewidzianych w projekcie przewiduje się 

zamontowanie nawietrzaków hydrosterowalnych) oraz instalacji wentylacji mechanicznej z 

zastosowaniem central wentylacyjnych. 

Zmiana sposobu użytkowania budynku pociąga za sobą zmiany:  

- konstrukcji budynku i instalacji elektrycznych,  

- kąta dachu powodującego podwyższenie budynku do wysokości 9,0m, 

- wprowadzenia wewnętrznych słupów podpierających. 

Wprowadzenie funkcji produkcyjnej i socjalno-biurowej skutkuje koniecznością budowy antresoli biurowej i 

antresoli sanitarnej oraz wzniesienia ścian oddzielających pomieszczenia produkcyjne, biurowe i 

sanitarne. 

Ścianki działowe projektuje się z belitu o grubości 12cm, a ściany oddzielenia pożarowego projektuje się 

wykonać z belitu o grubości 24cm.  

Na posadzce w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych przewiduje się terakotę, a w pomieszczeniach 

produkcyjnych posadzkę epoksydową. 

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się wyłożenie ścian glazurą do wysokości 2,05 m, w 

pomieszczeniu socjalnym i korytarzu wokół urządzeń sanitarnych przewiduje się wyłożenie ścian glazurą 

do wysokości 1,6m; resztę ścian i sufity należy pomalować farbą emulsyjną. 

Przewiduje się wstawienie wszystkich nowych drewnianych drzwi w pomieszczeniach socjalnych. 

Budynek po przebudowie zostanie wyposażony w maszyny do obróbki mechanicznej stali, tj.: tokarki, 

frezarki, szlifierki, walcarki, wiertarki, nożyce gilotynowe, zgrzewarki oraz prasy mimośrodowe. 

 

Rodzaje i ilość maszyn podana jest na rysunku technologicznym – rzut parteru (stan projektowany) 

przebudowywanego budynku magazynowo-garażowego na produkcyjno-magazynowo-garażowy w 

załączeniu. 
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Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze w/w budynku doprowadzona będzie z własnego ujęcia 

wodociągowego (planowanego w rejonie budynku). Obecnie zapotrzebowanie wody dla Zakładu i 

domu Inwestora pokrywane jest z istniejącego ujęcia wodociągowego S2. Potrzeby p.poż. pokrywa 

istniejąca studnia wodociągowa S1 oraz zbiornik wód powierzchniowych o poj. 1200m3.  

Ścieki bytowo-gospodarcze z przebudowywanego budynku będą odprowadzane do szczelnego 

zbiornika ścieków i okresowo wywożone przez f-mę specjalistyczną, zgodnie z zawartą Umową. 

Wody opadowe z dachu odprowadzane są poprzez system rynien i rur spustowych do ziemi w 

granicach działek należących do Inwestora; docelowo planuje się podczyszczanie wód opadowych z 

powierzchni utwardzonych.   

Potrzeby cieplne analizowanego budynku, związane z jego ogrzewaniem i wentylacją pokrywać będą 

kotły o sumarycznej mocy cieplnej 320 kW, opalane węglem kamiennym. 

Przewiduje się, że w przebudowanym budynku w ciągu roku zużywanych będzie ok. 400 Mg materiałów 

(blach taśmowych,  stali kształtowej, śrub stalowych, nakrętek i podkładek). 

Przewidywana produkcja złącz wszystkich typów: ok. 380 Mg/rok. 

Planuje się 1-no zmianową pracę Zakładu, w porze dziennej; czas pracy: od poniedziałku do piątku  

900 – 1700, w soboty 900 – 1400 - przy zatrudnieniu ok. 40 osób, w tym ok. 30 pracowników 

produkcyjnych (26 mężczyzn i 4 kobiety).  

 

♦  dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: 
nazwa/imię nazwisko, adres), na których będzie realizowane przedsięwzięcie: 
 

Działka  pod planowaną inwestycję o nr ew. 1390/1, obręb BABIN, położona w miejscowości 

Wymysłówka, gmina Bełżyce, woj. lubelskie. 

Dane teleadresowe Właściciela 
Nazwa: Firma Besztak  Maciej Besztak 
Adres pocztowy: Wymysłówka 37 
24-200 Bełżyce, woj. lubelskie 
Telefon stacjonarny:    (81)  517-33-98 
Fax:                                (81) 516 -25-10 
Telefon komórkowy:     694 - 379 - 470 
Adres strony internetowej http://www.besztak.pl 
Adres e-mailowy:  info@besztak.pl 

W załączeniu  opracowania mapa ewidencyjna (wyrys) i wypis z rejestru gruntów i budynków. 

 
♦ obsługa komunikacyjna: lokalizacja wjazdu i wyjazdu 

Obsługa komunikacyjna Z-du: istniejący wjazd i dojście na działkę nr 1300/2 z drogi klasy 

dojazdowej (gminnej). 

W dalszej perspektywie planowana jest obsługa komunikacyjna od drogi wojewódzkiej nr 834 na 

odcinku Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś, poprzez istniejący zjazd na działkę o nr 

ewid. 1390/1 w m. Wymysłówka, na warunkach uzyskanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 

Lublinie. 
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♦ ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na  
    obszarach przyległych 

 

Istniejący parking poza ogrodzeniem; na działce należącej do Inwestora: 16 miejsc. 

Ilość własnych środków transportu docelowo nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego 

zakładu (2 busy osobowe, 2 busy ciężarowe, 1 samochód ciężarowy IVECO do transportu stali 28 

tonowy oraz 2 samochody osobowe). Surowce i wyroby gotowe wewnątrz zakładu przewożone są 

wózkami widłowymi. Zakład posiada dwa wózki widłowe o udźwigu 2,5 ton i wysokości podnoszenia 

3,0m.  

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz       
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą 
roślinną: 
 

Lokalizacja istniejącego budynku planowanego do przebudowy jest zgodna z zapisami mpzp 

gminy Bełżyce. Działka o nr ew. 1390/1, w m. Wymysłówka, gm. Bełżyce, na której został wzniesiony 

analizowany budynek, położona jest w terenie oznaczonym w mpzp symbolem P,U, WS-1, WS-2, LZ z 

podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi, wody 

powierzchniowe i las.  

Całkowita powierzchnia działki wynosi 3ha 95a, powierzchnia zabudowy budynku garażowo-

magazynowego wynosi 2485m2, powierzchnia zabudowana budynkami gospodarczymi wynosi 

1661m2, powierzchnia utwardzona betonem wynosi 4646m2; pozostały teren jest użytkowany rolniczo. 

Na działce inwestycyjnej nie występuje cenna przyrodnicza roślinność i nie rosną kolizyjne drzewa a 

więc w ramach realizacji inwestycji nie będzie konieczności wycinki roślinności, na którą 
konieczne byłoby uzyskanie stosownego zezwolenia. 

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – 
ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
 

 Przedmiotowy budynek magazynowo-garażowy jest realizowany w technologii mieszanej słupowo-

ścianowo-płytowej. 

Stopy fundamentowe żelbetowe, wylewane z betonu B-25, zbrojone prętami stalowymi fi12, 

strzemiona stalowe fi 6, podwaliny fundamentowe betonowe o grubości 16cm. Słupy żelbetowe 

zbrojone prętami stalowymi fi16, strzemiona stalowe fi 6. 

Wieńce, belki, zastrzały i krokwie żelbetowe i krokwie drewniane.  

Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 15cm, na słupach zewnętrznych 

styropian gr. 5cm obmurowany cegłą klinkierową. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 10cm, ocieplenie dachu styropianem gr. 15cm. 

Pokrycie dachu blachą na deskowaniu ażurowym. 
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W  ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się w niewielkim zakresie prace rozbiórkowe 

polegające na wyburzeniu części ściany zewnętrznej budynku, dobudowę kotłowni na paliwo stałe, 

adaptację pomieszczeń magazynowych na produkcyjne, wykonanie przyłączy mediów i wewnętrznych 

instalacji sanitarnych i elektrycznych.  

W trakcie budowy wykonywane będą roboty ogólnobudowlane: tj. betoniarskie, murarskie, tynkarskie, 

posadzkarskie, dekarskie oraz roboty instalacyjne tj. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 

centralnego ogrzewania i elektryczne.  

W tym celu będą wykorzystywane typowe materiały budowlane i instalacyjne powszechnie stosowane 

na małych budowach.  

Po ukończeniu budowy przedmiotowy obiekt wyposażony zostanie w specjalistyczny sprzęt i 

niezbędne narzędzia do produkcji (z przeniesienia z istniejących hal produkcyjnych na terenie Z-du). 

Pomieszczenia produkcyjne, biurowe, socjalne wyposażone zostaną w wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną; pozostałe pomieszczenia w wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wzmożoną.  

Potrzeby ogrzewania i wentylacji mechanicznej budynku pokrywane będą z kotłów opalanych węglem 

kamiennym. 

Podczas wznoszenia budynku zostały użyte materiały posiadające wymagane atesty i Aprobaty 

Techniczne z dopuszczeniem dla budownictwa oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 

Państwowy Zakład Higieny i takie zasady będą kontynuowane również podczas prac adaptacyjnych. 

Technologia budowania tradycyjna przy użyciu podstawowych urządzeń i maszyn budowlanych.  

Przebudowa do potrzeb budynku produkcyjnego zgodna z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 

BHP. 

Wykopy ziemne pod fundamenty dobudowywanej kotłowni wykonywane będą przy użyciu sprzętu 

mechanicznego powszechnie stosowanego w budownictwie. 

Rozwiązania projektowe planowanego przedsięwzięcia muszą odpowiadać określonym normom i 

winny być uzgodnione i zatwierdzone pod względem:  san-epid, bhp i p.poż. 

Pobór energii elektrycznej koniecznej do pracy urządzeń i aparatury przewidzianej przy realizacji i 

eksploatacji planowanej inwestycji i oświetlenia pomieszczeń  będzie się odbywał z lokalnej sieci 

energetycznej, na podstawie warunków dysponenta sieci. Planowane zapotrzebowanie na energię 

elektryczną 203 kW. 

Źródło ciepła do centralnego ogrzewania i wentylacji planowanego budynku oraz przygotowania 

ciepłej wody użytkowej stanowić będzie kotłownia o mocy cieplnej 320kW na paliwo stałe  – węgiel 

kamienny sortyment groszek.  

Na terenie należącym do Inwestora znajduje się budynek mieszkalny z piecem węglowym o mocy 

cieplnej ~18kW, budynek produkcyjny - hala Nr 1, z piecem węglowym o mocy cieplnej ~20kW, 

budynek produkcyjny - hala Nr 2, z piecem węglowym o mocy cieplnej ~25kW oraz budynek budynku 

magazynowo-garażowy (ozn. jako obiekt Nr 3),  z piecem węglowym o mocy cieplnej ~20kW.  

W/w jednostki węglowe to piece produkcji rzemieślniczej. Ich moce cieplne ustalono w przybliżeniu. 

W przeprowadzonej analizie do obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ze 

spalania węgla kamiennego przyjęto sumaryczną moc cieplną planowanej kotłowni węglowej (z 

marginesem bezpieczeństwa)  w wysokości 400kW. 
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♦ główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych  
 

Firma Besztak to Z-d produkujący złącza metalowe do różnych rodzajów taśm przenośników 

taśmowych (taśmociągów).  Aktualny profil produkcji obejmuje 4 typy złącz, różniących się wielkością i 

wytrzymałością, tj.: Stok I, Stok II, GIGANT i Wymysłówka. 

Docelowo działalność omawianego Z-du  polegać będzie na kontynuacji dotychczasowej działalności, 

w skład której wchodzi wykonywanie prac i czynności polegających na obróbce mechanicznej stali na  

urządzeniach i instalacjach zainstalowanych w Z-dzie. 

Na procesy produkcyjne składają się:  

1. obróbka skrawaniem, tj.: toczenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie,  

2. obróbka plastyczna na zimno, tj.: cięcie,  tłoczenie,  

3. obróbka cieplna, tj.: hartowanie wodne,  

4. zgrzewanie, 

5. montaż (kompletowanie) wyprodukowanych elementów w gotowy wyrób.  

Szczegółowy opis cyklu produkcyjnego poszczególnych rodzajów złącz załączono do opracowania. 

Ad.1 

Obróbka skrawaniem (wiórowa) jest to zdejmowanie części obrabianego materiału na maszynach 

obróbczych, jak tokarki, frezarki, gwinciarki, szlifierki. 

Ad.2 

Obróbka plastyczna metali polega na wywieraniu nacisku, który przekracza granicę plastyczności  

obrabianego materiału, a w konsekwencji trwałą zmianę jego kształtu i wymiarów. 

Operacje te wykonywane są np.: na nożycach gilotynowych czy prasach mimośrodowych, 

wyposażonych w matryce i stemple. 

 

Ad.3 

Proces polega na nagrzaniu do założonej temperatury gotowych elementów, np. śrub w piecu 

elektrycznym i schłodzeniu ich w kąpieli wodnej.  

Podstawowym celem tego procesu jest uzyskanie wyższej twardości powierzchniowej obrabianego 

elementu. 

 

Ad.4 

Zgrzewanie metali jest procesem polegającym na trwałym połączeniu dwóch elementów np. podkładki 

z nakrętką. Podczas zgrzewania dwa elementy metalowe w miejscu ich styku są silnie rozgrzewane 

(w wyniku przepływu prądu elektrycznego) i silnie do siebie dociskane, co powoduje ich połączenie., 

Ad.5 

Montaż złącz na specjalnym stole montażowym, układanie kompletów i pakowanie w skrzynki 

drewniane, ustawianie skrzynek na palecie i wywóz do magazynu wózkiem widłowym. 
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Żaden z w/w procesów produkcyjnych nie powoduje emisji czynników szkodliwych do powietrza; w 

procesie hartowania wodnego ulatnia się jedynie para wodna.  

Jest to więc produkcja przyjazna dla środowiska. 
 
Po uruchomieniu produkcji w nowej hali wielkość produkcji oraz bilans masowo-surowcowy 

wykorzystywanych materiałów nie zmieni się. Uruchomiona w nowej hali działalność odbywać się 

będzie z wykorzystaniem maszyn i urządzeń już pracujących w zakładzie, które zostaną przeniesione 

z obecnie funkcjonujących budynków zakładowych. Skoncentrowanie całości produkcji w jednym 

budynku wyeliminuje przewozy materiałów i gotowych wyrobów pomiędzy poszczególnymi halami 

produkcyjnymi.  

 

Zdolność produkcyjna: 

 600000szt/rok złącz STOK I, 

 600000szt/rok złącz STOK II, 

 500000szt/rok złącz GIGANT, 

 500000szt/rok złącz WYMYSŁÓWKA. 
Zużycie materiałów: 

Taśma stalowa St3SAL w kręgach o szerokości 102mm - 240ton/rok 

Blacha stalowa w arkuszach 2000x1000x2mm St3AL – 120ton/rok 

Śruby stalowe M8x60 materiał 20MnB4 - 20ton/rok 

Nakrętki i podkładki M8 materiał 20MnB4 – 10ton/rok 

Drewno na skrzynki drewniane – 20m3/rok 

Drewno na palety –  80m3/rok 

Gwoździe 2,5” – 200kg/rok 

Ilość surowca i wyrobów gotowych w hali – zapas jednodniowy: 

- taśma stalowa St3SAL w kręgach o szerokości 102mm – 600kg 

- blacha stalowa w arkuszach 2000x1000x2mm St3AL – 1Mg 

- śruby stalowe M8x60 materiał 20MnB4 – 100kg 

- nakrętki i podkładki M8 materiał 20MnB4 – 20kg 

- drewno na skrzynki drewniane – 1m3 

- drewno na palety – 2m3 

- gwoździe 2,5” – 20kg 

Magazyn surowca: 

W magazynie surowca będą się znajdować półroczne zapasy surowców: 

- taśma stalowa St3SAl w kręgach o szerokości 102mm –  120 Mg 

- blacha stalowa w arkuszach 2000x1000x2mm St3AL – 60 Mg 

- śruby stalowe M8x60 materiał 20MnB4 – 10 Mg 

- nakrętki i podkładki M8 materiał 20MnB4 – 5 Mg 

- drewno na skrzynki drewniane – 10m3 

- drewno na palety – 40m3 

- gwoździe 2,5” – 100kg 
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Magazyn wyrobów gotowych: 

W magazynie wyrobów gotowych będzie się znajdowała jednomiesięczna wielkość wyrobów 

gotowych, a więc 32 tony złącz w skrzynkach na paletach. 

Proces technologiczny złącz typu STOK I, STOK II, GIGANT I WYMYSŁÓWKA jest podobny. Blacha z 

kręgów podawana jest na prasę mimośrodową 63-tonową, gdzie jest wykrawany element złącza. 

Wycięte detale układa się na specjalnym stole. Następnie w tak wyciętych detalach na prasie 

mimośrodowej 40-tonowej wycina się otwory. W otwory te wkłada się śruby M8 i poddaje zgrzaniu. 

Następnie dokonuje się montażu złącz. Gotowe złącza pakuje się w kompletach do skrzynek 

drewnianych w ilościach od 50 do 400 sztuk/w skrzynce w zależności od wielkości złącza.  

 

Skrzynki ustawia się na paletach drewnianych, gdzie są tymczasowo magazynowane i dalej 

załadowywane i wywożone do odbiorców. 

Surowce dowożone są na teren zakładu transportem kołowym. Rozładowywane są na placu i w 

zależności od potrzeb rozwożone wózkami widłowymi do hali nr 1 i nr 2.  

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego układ funkcjonalny produkcji złącz 

taśmowych ulegnie uproszczeniu a produkcja zostanie usprawniona. 

Wszystkie funkcje będą odbywać się praktycznie w przebudowanym budynku. Surowce do produkcji 

złącz będą transportowane na miejsce składowania zapasu jednodniowego - na hali produkcyjnej, 

skąd będą pobierane do produkcji na poszczególne maszyny w ciągu produkcyjnym. Po 

wyprodukowaniu gotowe złącza będą składowane na miejscu jednodniowego magazynowania, skąd 

na palecie wózkiem widłowym będą transportowane do magazynu wyrobów gotowych 

jednomiesięcznego składowania.  

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia: 
 

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego 

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

(tekst ujednolicony Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) wskazuje warianty realizacji przedsięwzięcia (Art. 

66, ust. 1, pkt. 5): 

a) wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny, 

b) wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

 

Istnieją tylko 2 warianty przedsięwzięcia:  

Wariant  10    -    zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku, z korzyściami z niej 

wynikającymi, 

Wariant 20 - niepodejmowanie przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy), utrzymując w dalszej 

perspektywie istniejący stan rzeczy i pozostawiając istniejący budynek w niezmienionej formie i 

sposobie użytkowania.  

Biorąc pod uwagę, że technologia i oraz skala produkcji nie ulegną zmianie, nie ma potrzeby 

poszukiwania alternatywnych wariantowych rozwiązań; wariant proponowany musi współgrać z 

istniejącą technologią Z-du.  
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Przyjęcie wariantu „zerowego” polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia skutkowałoby nie 

wykorzystaniem możliwości prowadzenia działalności produkcyjnej w korzystniejszych warunkach, po 

skumulowaniu produkcji w jednym obiekcie. 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju firmy poprzez poprawę warunków pracy, poprawę 

jakości produkowanych wyrobów, co będzie korzystne dla Inwestora jak również dla klientów Z-du.  

Planowana zmiana sposobu użytkowania, z zastosowaniem rozwiązań technicznych zgodnych z 

wiedzą techniczną i przepisami prawa,  nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. 

 

Wobec powyższego stwierdza się, że zaproponowany przez Inwestora wariant, 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. 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i ilość wykorzystywanych innych 
surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

ENERGIA: 

Rodzaj (elektryczna, cieplna, gazowa itp.) Zapotrzebowanie na energię elektryczną : 
 do oświetlenia, zasilenia maszyn i urządzeń  

Elektryczna 

Moc szczytowa 203 kW,  
wsp. jednoczesności pracy = 0,8 

 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: 
203 kW x 0,8 = 162,4 kW 

Cieplna 
 Kotłownia na potrzeby c.o.+ went. + c.w.u. 

 

Kocioł/kotły o sumarycznej mocy ∑Q = 400 kW, 
opalane węglem kamiennym 

WODA: 

Źródło wody 
(powierzchniowe, 

podziemne, 
wodociąg) 

Miejsce  
poboru / ujęcia / zakupu  

wody 

Przewidywane zapotrzebowanie  wody 
[m3/dobę] 

Cele 
socjalno-
bytowe 

Cele 
technologiczne 

 
Inne cele 

 
 

podziemne 
 

własne ujęcie wody 
 

2,1 m3/dobę 0,1 m3/dobę  

PALIWA: 

Rodzaj paliwa (np.:  gaz, olej itp.) Przewidywane zapotrzebowanie paliwa 
Nm3/rok; Mg/rok 

Węgiel kamienny  Kotłownia c.o. + went.+ c.w.u.: 127Mg/rok 
 

Realizacja inwestycji (z uwagi na rodzaj i wielkość) nie będzie wymagała dużej ilości paliw i 

energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska. 
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Źródło ciepła do ogrzania przekształconego budynku, wentylacji i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej stanowić będzie kotłownia wyposażona w nowoczesne kotły (posiadające certyfikaty 

ekologiczno-energetyczne) zgazowujące drewno, węgiel kamienny i inne paliwa stałe. 

 

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe będzie pokrywane z własnego ujęcia wody. Potrzeby 

wody p/poż. zapewnia istniejąca studnia wiercona na potrzeby p.poż i zbiornik wody S1, o poj. 

~1200m3. Ścieki sanitarne z planowanego budynku odprowadzane będą do lokalnej kanalizacji 

sanitarnej („szamba”). Ścieki technologiczne nie wystąpią. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zapewni lokalny Zakład Energetyczny - zgodnie z Umową.  

Odwodnienie terenu działki powierzchniowe w granicach własnych działek.  

W czasie eksploatacji obiektu wytwarzane  będą następujące energie: 

- hałas: od silników urządzeń i od ruchu samochodów, 

- wibracje: śladowe od urządzeń mechanicznych, 

- pola elektromagnetyczne: śladowe od silników elektrycznych. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko: 
 

 Na etapie przebudowy budynku i późniejszej eksploatacji przewiduje się przestrzeganie 

zasad, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i 

kulturowe, z ograniczeniem zasięgu do granic władania terenem, w tym: 

- minimalizację zużycia energii elektrycznej poprzez stosowanie energooszczędnych źródeł światła,  

- minimalizację uciążliwości poprzez stosowanie elementów ochrony akustycznej dla urządzeń  

  wentylacyjnych (np. kanałowych tłumików szumu w centralach wentylacyjnych), 

- estetyzację Z-du poprzez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, 

- stosowanie na etapie budowy wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń,  spełniających aktualne 

  wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zużycia paliwa, 

- wdrożenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na etapie budowy i eksploatacji, z maksymalnym 

  odzyskiem odpadów surowcowych. 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia nie należy się spodziewać, że 

oddziaływanie przekroczy standardy jakości środowiska poza granicami terenu, do którego Inwestor 

posiada tytuł prawny lub spowoduje uciążliwości tam, gdzie tych standardów nie ustalono. 

Nie będzie emisji odorów, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z procesów produkcyjnych; 

będą jedynie niewielkie emisje zanieczyszczeń energetycznych i komunikacyjnych. 

Emisja zorganizowana ze spalania zgazowanego węgla kamiennego w kotłach nowej generacji oraz 

niezorganizowana ze spalania paliw w silnikach pojazdów samochodowych na terenie działki 

inwestycyjnej będą znikome i nie będą mieć znaczącego wpływu na stan czystości atmosfery.  

Na etapie realizacji inwestycji pracownicy budowlani będą korzystać z sanitariatów zakładowych. 

Właściwie prowadzona gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami nie spowodują 

zanieczyszczeń gleby i wód. Prace wykonywane będą w pomieszczeniach o utwardzonym podłożu, 

które uniemożliwi przeniknięcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do gruntu; ścieki  

sanitarne odprowadzane będą do lokalnej kanalizacji sanitarnej („szamba”).  
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej terenu zakładowego i dachów budynków 

odprowadzane będą powierzchniowo w granicach działek należących do Inwestora. 

Celem podczyszczenia wód opadowych z powierzchni utwardzonej terenu zakładowego rozważa się 

zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych z osadnikami piasku. Odpady komunalne 

gromadzone będą w pojemnikach i okresowo wywożone przez uprawnionego odbiorcę. 

Pozostałe odpady (poprodukcyjne) będą magazynowane z zabezpieczeniem środowiska przed 

zanieczyszczeniem (odrębnie odpadów niebezpiecznych i odrębnie odpadów innych niż 

niebezpieczne) i przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania – za 

wyjątkiem odpadów drewna, które będzie odzyskiwane we własnym zakresie jako paliwo 

energetyczne w kotłach (a dokładniej jako opał rozpałkowy - do rozpalania lub ewentualnego 

podtrzymania pracy kotłów) - na terenie własnym Inwestora. 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno -  bytowych: 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: 

                                f)   ilości i rodzaje substancji zanieczyszczających powietrze: 

f) emisja hałasu: 
 

Woda jest używana na potrzeby socjalno-bytowe budynku mieszkalnego (5 osób) i Zakładu 

(38 pracowników) oraz niewielka ilość w procesie produkcyjnym wytwarzania złączek (hartowanie – 

10m3/rok, chłodzenie elektrod na zgrzewarkach – 60dm3/dobę). 

Zapotrzebowanie wody obecnie pokrywa studnia wiercona S2, której zasoby wg stanu na dzień 

10.01.2005r. wynoszą Q=3,5 m3//h, przy depresji S=0,0m.  

Woda nawiercona na głębokości 13,0m ppt i ustalona na głębokości 4,1 m ppt. 

Studnia S1 jest źródłem wody wyłącznie do celów przeciwpożarowych. 

 

Podstawę obliczenia zapotrzebowania ilości wody dla potrzeb Z-du stanowią dane uzyskane od 

Inwestora dotyczące: 

- liczby zatrudnionych pracowników, 

- rodzaju usług, 

- systemu pracy. 

Woda zimna wykorzystywana będzie na: 

*  zaspakajanie potrzeb socjalnych-bytowych pracowników, 

*  potrzeby produkcyjne, 

*  potrzeby p.poż. 
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Zapotrzebowanie wody p.poż. do gaszenia pożaru z istniejących na terenie: studni na potrzeby p/poż. 

i zbiornika wody powierzchniowej (pełniącego funkcję zbiornika p/poż.). 

 

Zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:  

A. Ilość osób: 

- ilość pracowników fizycznych                   - n2 = 30 osób 

- ilość pracowników administracyjnych                  - n2 = 10 osób 

B. Jednostkowe zapotrzebowanie wody: 

- dla pracowników fizycznych                   - q2 =  60 dm3/d 

- dla pracowników administracyjnych                  - q2 =  30 dm3/d 

Zapotrzebowania wody na cele technologiczne: 100dm3/dobę, w tym: 

- hartowanie – 10m3/rok; 40 dm3/dobę, 

- chłodzenie elektrod na zgrzewarkach –  60dm3/dobę. 

Zapotrzebowanie wody  na potrzeby Z-du: ∑Gds = 30x60dm3/d+10x30dm3/d+100 dm3/d = 2200dm3/d 

Planowane jest nowe ujęcie wodociągowe w sąsiedztwie budynku produkcyjno – magazynowo -

garażowego. 

 

Ad 7.a 

Ilość sanitarnych ścieków socjalno-bytowych przyjęto szacunkowo w wysokości 0,90 

zapotrzebowania wody, tj. ~ 2000dm3/dobę. 

Odpływ ścieków bytowo-gospodarczych z budynku do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej - do 

bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych („szamba”). Odbiór ścieków sanitarnych odbywać się 

będzie okresowo, przez uprawnionego Odbiorcę na podstawie Umowy. 

 
Ad. 7.b 

 Nie będzie technologicznych ścieków przemysłowych. 

 
Ad. 7.c 

Na analizowanym terenie brak kanalizacji deszczowej; odwodnienie terenu powierzchniowe 

do ziemi i cieku (bez nazwy) – zgodnie z naturalnym spływem wód opadowych (nieznaczny spadek 

terenu w kierunku północnym).  

Wody opadowe i roztopowe, traktowane są jako ścieki gdy powstają w wyniku opadu 

atmosferycznego (deszcz, śnieg i in.) na teren Zakładu.  

Ścieki te podzielić można ze względu na swoje pochodzenie, na tzw. „czyste”, powstające wskutek 

opadów na  niezanieczyszczone powierzchnie, takie jak dachy budynków i „czyste” utwardzone place 

manewrowe oraz „brudne”pochodzące z zanieczyszczonych dróg i parkingów oraz powierzchni 

składowych placów utwardzonych. 

W analizowanym przypadku na terenie Zakładu nie występują parkingi i zanieczyszczone utwardzone 

powierzchnie składowe; niewielki parking dla samochodów osobowych pracowników zlokalizowany 

jest w pasie drogowym - poza terenem zakładowym.  
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Na terenie Zakładu panuje wzorcowa czystość i porządek. Należy podkreślić, że dbałość właściciela 

zakładu w tym zakresie jest godna naśladowania. 

Czyste wody opadowe z terenu Zakładu (dachy budynków i utwardzony plac manewrowy przylegający 

do przedmiotowego budynku) spływają w kierunku istniejącego retencyjnego zbiornika wody 

powierzchniowej (pełniącego funkcję zbiornika p.poż.) – zgodnie z naturalnym spadkiem terenu w 
obrębie działek należących do Inwestora. 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia rozważa się podczyszczanie wód opadowych, 

spływających z terenu utwardzonego przy przebudowywanym budynku w kierunku zbiornika p.poż., w 

celu ochrony wód powierzchniowych śródlądowych przed potencjalnym oddziaływaniem 

zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. 

Na etapie rozwiązań projektowych (związanych ze zmianą sposobu użytkowania przedmiotowego 

budynku) niezbędna będzie szczegółowa analiza utwardzonego terenu zakładowego celem 

ewentualnego zastosowania i doboru właściwych urządzeń podczyszczających wody opadowe 

(separatory substancji ropopochodnych, zintegrowane z osadnikami piasku), gdyby okazało się, że 

wody opadowe odprowadzane z dachów budynków i placu manewrowego (docelowego terenu 

zakładowego)  wymagają podczyszczania przed odprowadzeniem do  gruntu i zbiornika wód (w 

granicach własności). 

Aby minimalizować ładunek zanieczyszczeń spłukiwanych z terenu Z-du z wodami opadowymi 
i roztopowymi należy utrzymywać w czystości teren Z-du i dbać aby po terenie Z-du poruszały 
się tylko sprawne i czyste pojazdy samochodowe, zapewniające brak skażenia substancjami 
ropopochodnymi. 

Zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych w analizowanym przypadku jest bardzo 

małoprawdopodobne. Na terenie Zakładu nie są wykonywane prace lub inne czynności, które mogłyby 

spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód a ilość pojazdów samochodowych, 

poruszających się po terenie zakładowym  w wyniku prowadzonej działalności produkcyjnej, jest 

niewielka.  

Ruch pojazdów na terenie zakładu ogranicza się do: 

− obcych pojazdów ciężarowych w ilości 1 szt./ 1xm-c; dostawa blachy taśmowej, 

− obcych pojazdów dostawczych w ilości 2 szt./ tydzień; 

− obcych pojazdów osobowych w ilości 2 szt./ dzień. 

− własnych pojazdów ciężarowych w ilości 1 szt./ 6 m-cy; dostawa stali kształtowej, 

− własnych pojazdów dostawczych w ilości 1 szt./ dzień; 

− własnych pojazdów osobowych w ilości 6 szt./ dzień; 

 
Wody powierzchniowe położone na działce Inwestora nie posiadają stref ochronnych. 

 

W przypadku wystąpienia awarii i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, należy 

niezwłocznie przystąpić do minimalizacji ich skutków a substancje  i zanieczyszczoną ziemię zebrać i 

przekazać do unieszkodliwienia specjalistycznym jednostkom zajmującym się ich unieszkodliwianiem 

– zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. 
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Do działań minimalizujących skutki awarii w planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym zaliczamy 

m.in.: 

−w yposażenie zakładu w  zestaw  specjalistycznych sorbentów substancji ropopochodnych do likwidacji  

  wycieków; 

−szybkie reagow anie na w szelkie w ycieki, plam y itp. poprzez niezw łoczne usuw anie rozlew u, 

−w yposażenie zakładu w szczelne pojemniki na zużyte sorbenty (piasek, trociny, itp.), 

−podnoszenie św iadom ości ekologicznej pracow ników  o następstw ach m ożliw ych negatyw nych 

  oddziaływań na środowisko, jakie mogą pojawić się w zakładzie. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska  (z 24 lipca 2006r.) w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) określa dopuszczalną zawartość zawiesin 

ogólnych <100 mg/l i substancji ropopochodnych <15 mg/l w wodach opadowych i roztopowych 

(wprowadzanych do wód lub ziemi) ujętych w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 

o natężeniu odpływu co najmniej 15 l/sha - dla zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych, składowych oraz parkingów o powierzchni  powyżej 0,1ha.  
 
§19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 

pochodzące: 

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii 
dróg krajowych, wojewódzkich 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 na sekundę na 
1ha, 
2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, 

jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w 

ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha 

— wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w 
ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 
ropopochodnych. 
§19. 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których 

mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 
Należy zauważyć, że „zanieczyszczone powierzchnie szczelne”  terenów przemysłowych nie są 

ustawowo zdefiniowane a oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, do wskaźników określonych w 

obowiązujących przepisach, dotyczy parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha. 
Przeprowadzono orientacyjny bilans wód opadowych, powstających na terenie 

zabudowanym, dla deszczu nawalnego przy prawdopodobieństwie występowania deszczu 1 raz na 5 

lat i czasie trwania t=15min (przy rocznej sumie opadów H=800mm), dla którego natężenie wynosi 

q=131 dm3/sxha oraz bilans wód opadowych dla deszczu miarodajnego do oceny wpływu  ścieków na 

jakość wód podziemnych i do wymiarowania ewentualnych urządzeń oczyszczających, przy 

prawdopodobieństwie występowania deszczu 1 raz na rok i czasie trwania t=15min, dla którego 

natężenie wynosi q=15dm3/sxha powierzchni szczelnej. 
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Obliczeń dokonano w oparciu o bilans terenu uzyskany od projektanta sanitarnego, uwzględniający 

szczelne powierzchnie dachowe i utwardzone obecnego i docelowego placu zakładowego. 

 

Ilość wód opadowych, które mogą spłynąć w następstwie wystąpienia opadu atmosferycznego z 

odwadnianej powierzchni szczelnej dla deszczu nawalnego określa równanie: Q = q x ϕ x F, gdzie:  

q - natężenie deszczu nawalnego, przy prawdopodobieństwie występowania opadu raz na 5 lat 

(p=20%) i czasie trwania t = 15 min; q = 131 dm3/s / ha 

ϕ - średnioważony współczynnik spływu dla poszczególnych rodzajów nawierzchni,  

F - powierzchnia odwadniana. 

 

Powierzchnie do odwodnienia (z wyłączeniem dachu domu mieszkalnego Inwestora i przylegającego 

do niego terenu) stanowią: 

- dach budynku administracyjno-produkcyjnego z zapleczem socjalnym (z halą produkcyjną 1- jako 

obiekt Nr 1) o powierzchni  A1 = 420 m2 
(spływ wód opadowych: na teren zielony 50% i na przylegający teren utwardzony 50%) 

       - dach budynku gospodarczo-produkcyjnego z zapleczem magazynowym (z halą produkcyjną – jako 

obiekt  Nr 2) o powierzchni  A2 = 480 m2 

(spływ wód opadowych: na teren zielony 50% i na przylegający teren utwardzony 50%) 

- dach budynku magazynowo-garażowego (ozn. jako obiekt Nr 3) o powierzchni  A3 =   575 m2 

  (spływ wód opadowych na przylegający teren utwardzony) 

- dach budynku magazynowego (ozn. jako obiekt Nr 5 z wiatą) o powierzchni  A5 =   224 m2 

  (spływ wód opadowych na przylegający teren utwardzony) 

- dach przedmiotowego budynku produkcyjno-magazynowo-garażowego o powierzchni  A6 = 3000 m2 

  (spływ wód opadowych: na teren zielony 50% i na przylegający teren utwardzony 50%) 

- teren utwardzony przy budynkach Nr 1 i Nr 2 j.w. - od strony drogi  P1 = 900 m2 

  (spływ wód opadowych: na teren zielony 50% i na przylegający teren utwardzony 50%) 

- teren utwardzony pomiędzy budynkami  Nr 1 i Nr 2  j.w.   P2  =  1560 m2  

  (spływ wód opadowych w kierunku zbiornika wody powierzchniowej/p.poż.) 

- teren utwardzony pomiędzy budynkami  Nr 3 i Nr 5  j.w.   P3 =   220 m2  

 (spływ wód opadowych na przylegający teren zielony) 

- teren utwardzony przy przedmiotowym  budynku produkcyjno-magazynowo-garażowym  

  i budynku magazynowo-garażowym Nr 3 o powierzchni    P4 =   176 m2  

  (spływ wód opadowych na teren utwardzony i dalej do zbiornika wody powierzchniowej/p.poż.) 

- teren utwardzony przy przedmiotowym budynku produkcyjno-magazynowo-garażowym  

  o powierzchni                                                                      P5 =   800 m2  

  (spływ wód opadowych na teren utwardzony i dalej do zbiornika wody powierzchniowej/p.poż.) 

- teren utwardzony przy przedmiotowym budynku produkcyjno-magazynowo-garażowym  

  o powierzchni                                                                      P6 =   2400 m2  

 (spływ wód opadowych na przylegający teren zielony) 
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Współczynniki spływu przyjęto zgodnie z PN: 

- dla dachów                                                     C = 0,9 

- dla terenów utwardzonych                              C = 0,9 

Natężenie przepływu wody opadowej z powierzchni dachowych dla deszczu nawalnego: 

Q1/1 = r x A1 x C  = 0,0131 x 420 x 0,9 x 0,5 =  2,47 dm3/s – spływ na teren utwardzony 

Q1/2 = r x A1 x C  = 0,0131 x 420 x 0,9 x 0,5 =  2,47 dm3/s – spływ na teren zielony 

Q2/1 = r x A1 x C  = 0,0131 x 480 x 0,9 x 0,5 =  2,83 dm3/s – spływ na teren utwardzony 

Q2/2 = r x A1 x C  = 0,0131 x 480 x 0,9 x 0,5 =  2,83 dm3/s – spływ na teren zielony 

Q3 =   r x A3 x C  = 0,0131 x  575 x 0,9  =          6,78 dm3/s – spływ na teren utwardzony 

Q5 =   r x A5 x C   = 0,0131 x  224 x 0,9  =         2,64 dm3/s – spływ na teren utwardzony 

Q6/1 = r x A6 x C  = 0,0131 x 3000 x 0,9 x 0,5 =17,70dm3/s – spływ na teren utwardzony 

Q6/2 = r x A1 x C  = 0,0131 x 3000 x 0,9 x 0,5 =17,70dm3/s – spływ na teren zielony 

Natężenie przepływu wody opadowej z powierzchni utwardzonych dla deszczu nawalnego: 

Q1p/1 = r x P1 x C  = 0,0131 x  900 x 0,9 x 0,5 =  2,47 dm3/s – spływ w kierunku cieku 

Q1p/2 = r x P1 x C  = 0,0131 x  900 x 0,9 x 0,5 =  2,47 dm3/s – spływ na teren zielony 

Q2p    = r x P2 x C  = 0,0131 x 1560 x 0,9 =  18,39 dm3/s – spływ w kierunku zbiornika p.poż 

Q3p   = r x P3 x C  = 0,0131 x  220 x 0,9  =  2,59 dm3/s – spływ na teren zielony 

Q4p   = r x P4 x C  = 0,0131 x  176 x 0,9  =  2,07 dm3/s – spływ w kierunku zbiornika p.poż 

Q5p   = r x P5 x C  = 0,0131 x  800 x 0,9  =  9,43 dm3/s – spływ w kierunku zbiornika p.poż 

Q6p   = r x P6 x C  = 0,0131 x 2400 x 0,9 =  28,30 dm3/s – spływ na teren zielony 

    Łącznie: w kierunku cieku i  zbiornika wody powierzchniowej/p.poż.:  

    ∑Q1 = Q1p/1 + Q2p   + Q4p + Q5p   

              ∑ Q1 = 2,47 dm3/s + 18,39 dm3/s + 2,07 dm3/s + 9,43 dm3/s  = ~32 dm3/s 

              Łącznie: spływ na teren zielony 

              ∑Q2 = Q1p/2 + Q3p + Q6p 

              ∑Q2 = 2,47 dm3/s + 2,59 dm3/s +28,30 dm3/s = ~ 33 dm3/s  

Ilość wód opadowych, które mogą spłynąć w następstwie wystąpienia opadu atmosferycznego ze 

szczelnej powierzchni docelowego terenu zakładowego dla deszczu miarodajnego określa równanie:  

Q = qm x A  [dm3/s]; qm , A  – zredukowana powierzchnia szczelna w ha 

A przyjęto jako ∑ Fx ϕ = (1500+575+176+800)x 0,9 = 0,2746 ha. 

 

Spływ z opadów o natężeniu co najmniej 15 dm3 na sekundę na 1ha: 

Q = 0,2746 ha x15 dm3 na sekundę na 1ha = ~4,0dm3/s - dla deszczu miarodajnego. 

 

Z uwagi na istniejące warunki gruntowo-wodne nie przewiduje się konieczności odwadniania 

wykopów fundamentowych pod planowaną kotłownię w normalnych warunkach pogodowych,  

ponieważ z wywiadu miejscowego wynika, że  pierwszy poziom wody podziemnej zalega poniżej 

głębokości 3,0m poniżej poziomu terenu a fundamenty posadowione będą na głębokości 1,2m ppt. 
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Woda gruntowa występuje w głębszych warstwach podłoża i nie będzie miała wpływu na 

posadowienie fundamentów. Istotne znaczenie mogą mieć wody z opadów atmosferycznych. 

Gdyby zaistniała konieczność odwodnienia wykopów w przypadku niekorzystnych warunków (ulewy, 

długotrwałe opady deszczu) wodę należy wypompować poza obręb wykopu w granicach działki 

inwestycyjnej.  

Sposób odwodnienia nie powinien powodować szkód dla gruntów sąsiednich; winien być zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską i dobrany do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych. 

Zaleca się aby wykopy były prowadzone w okresie statystycznie niskich opadów. 

W trakcie prowadzenia wykopów należy szczególną uwagę zwrócić na utrzymanie czystości zarówno 

w wykopach, jak również na gruntach bezpośrednio do nich przylegających. 

Jest to bardzo istotne, ponieważ na skutek zdjęcia ochronnych warstw ziemi ułatwione zostanie 

przenikanie zanieczyszczeń w kierunku wód podziemnych. 

Takie działanie w znacznym stopniu ograniczy możliwość spowodowania zanieczyszczenia wód 

podziemnych. 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane głębokie wykopy na dużej powierzchni, 

stąd nie należy spodziewać się wystąpienia ruchów masowych ziemi, jak również naruszenia rzeźby 

terenu. 

 

Ad. 7.d 
 Podczas realizowania inwestycji będzie konieczne  wykonanie w niewielkim zakresie prac 

ziemnych. Powstałe w wyniku prowadzonych wykopów masy ziemne zostaną wykorzystane do niwelacji 

terenu lub do zagospodarowania terenów zielonych po zakończonej inwestycji. 

Nie przewiduje się na tym etapie, w normalnych warunkach, odpadów niebezpiecznych. 

Ilość odpadów na etapie realizacji jest trudna do oszacowania na obecnym etapie inwestycyjnym 

(zwykle ~1% ilości zużytych materiałów budowlanych – w zależności od sposobu prowadzenia robót i 

bieżącego gospodarowania odzyskanymi materiałami przez wykonawców prac budowlanych). 

 

Przewidywane ilości odpadów na etapie realizacji: 

L.p. Rodzaj odpadu Kod Ilość  [Mg/rok] 
1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 0,500 

2 Niesegregowane odpady komunalne  20 03 01 0,500 

 

W wyniku funkcjonowania zakładu będą powstawać odpady komunalne, niebezpieczne i inne 

niż niebezpieczne, które zostały zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), jn.: 

 

Odpady niebezpieczne:

• Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 

  

   w 16 02 09 do 16 02 12 - kod16 02 13* 

 (* odpad niebezpieczny) 
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W przypadku zastosowania podczyszczania wód opadowych z terenu zakładowego mogłyby 

powstawać: 

• Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach - kod 13 05 01 *, 

• Szlamy z odwadniania olejów w separatorach  (osady z osadników ścieków technologicznych, 

   zawierające szlamy z błota oraz środki konserwujące) - kod 13 05 02 *,  

•  Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach - kod 13 05 08 *, 

W/w odpady w ilości ~0,5 Mg/rok zostałyby przekazane na etapie wytwarzania uprawnionemu 

odbiorcy, na podstawie Umowy serwisowej - do unieszkodliwienia. 

Usuwane bezpośrednio z urządzeń bez czasowego gromadzenia na terenie obiektu  i odbierane przez 

firmę zajmującą się czyszczeniem i konserwacją separatorów i osadników piasku z częstotliwością, 

która umożliwiałaby prawidłową pracę urządzeń  - stanowiłyby własność odbiorcy. 

Odpady inne niż niebezpieczne: 

• Metale żelazne (złom) – 16 01 17 

• Drewno (odpad poprodukcyjny palet) –  17 02 01 

• Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15  –  16 02 16 

• Niesegregowane odpady komunalne – 20 03 01 

W normalnych warunkach eksploatacji Z-du prognozuje się powstawanie następujących 

rodzajów odpadów: 

 

L.p. Rodzaj odpadu Kod Ilość 
[Mg/rok] 

1 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB) 

15 02 02* 0,050 

2 Drewno 17 02 01 1,500 

3 Metale nieżelazne – złom,  16 01 18 30,00 

4 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione  w 16 02 09 

 Do 16 02 12 

16 02 13* 0,025 

5 Elementy usunięte z zużytych urządzeń  16 02 16 0,100 

6 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

Odpady nie segregowane podobne do komunalnych 

 
20 03 01 

 

0,500 
 

Gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001r. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach w Dz. U. Nr 185, poz.1243 z 2010r.). 

Odpady winny być gromadzone w wyznaczonych miejscach, w sposób selektywny, winny być 

zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko i przed negatywnym 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych a następnie 

przekazywane odbiorcom odpadów posiadającym stosowne decyzje administracyjne w zakresie 

gospodarki odpadami do ich dalszego wykorzystania lub utylizacji (zezwolenie na zbieranie, transport, 

odzysk lub unieszkodliwianie) na podstawie zawartych umów. 

Właściwy sposób postępowania z odpadami uniemożliwi negatywny wpływ na glebę i wody. 
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Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w: 

- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – przy wytwarzaniu 

odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie, 

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami – jeżeli Z-d będzie źródłem odpadów niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie 

albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, 

- pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, 

jeżeli Z-d wytworzy powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg 

odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, 

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o odpadach, 

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy o odpadach, 

- zgłoszeniu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 Ustawy o odpadach. 

Wybór powyższych procedur jest uzależniony od ilości tych odpadów, sprawa ta powinna zostać 

uregulowana w odrębnym opracowaniu. 

Ilości odpadów powstających w skali roku przyjęto szacunkowo w wysokości > 5 Mg innych niż 

niebezpieczne i < 0,1  Mg odpadów niebezpiecznych – przy zawarciu umowy serwisowej na 

kompleksową obsługę  planowanego separatora substancji ropopochodnych i odbiór odpadów - z 

ewentualnego  podczyszczania wód opadowych odprowadzanych do zbiornika wód 

powierzchniowych, na terenie należącym do Inwestora.   

Wytwórca odpadów w takim przypadku ma obowiązek złożenia w starostwie informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

Ustawa o odpadach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi o szczegółowych sposobach 

postępowania z odpadami  określa metody ich zagospodarowania. 

Zasadniczymi zasadami  postępowania z odpadami są: 

• zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 

• zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach 

   techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć, 

• unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem), 

• bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na 

   warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 

 

Obowiązująca ustawa o odpadach nakłada na wytwórcę odpadów obowiązek stosowania takich form 

usług, które zapobiegają powstawaniu odpadów, albo pozwalają utrzymać na jak najniższym poziomie 

ich ilości a także zmniejszają uciążliwość bądź zagrożenie ze strony odpadów dla życia lub zdrowia 

ludzi oraz środowiska.  
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Wytwórca ma również obowiązek wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych o ile jest to 

technologicznie i ekonomicznie uzasadnione.  

Planowany jest sposób postępowania z odpadami nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz 

życia i zdrowia ludzi.  Zakres prac budowlanych i montażowych związanych z realizacją  planowanego 

obiektu będzie niewielki i nie przewiduje się z tego powodu uciążliwości dla środowiska w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Na wykonawcach robót spoczywać będą obowiązki wytwórcy odpadów, wynikające z Ustawy o 

odpadach. 

Gospodarka odpadami w analizowanym Zakładzie polegać będzie na prowadzeniu segregacji, 

oddzielnym gromadzeniu i przekazywaniu wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom (zgodnie z 

zawartymi umowami) poszczególnych rodzajów odpadów do ich dalszego wykorzystania lub utylizacji.  

Odpady niebezpieczne, stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, zbierane 

będą selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach dostosowanych do rodzaju odpadu i nie 

będą łączone ze strumieniem odpadów komunalnych. 

Świetlówki i lampy rtęciowe będą gromadzone w pojemniku zabezpieczającym przed stłuczeniem w 

pomieszczeniu magazynowym a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy odpadów.  

Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych z pojazdów poruszających się po terenie zakładowym 

będą likwidowane z zastosowaniem sorbentów. 

Szlamy z separatorów substancji ropopochodnych, w przypadku podczyszczania wód opadowych, nie 

byłyby czasowo magazynowane na terenie Z-du; odbiór tych odpadów byłby bezpośredni po 

oczyszczeniu separatorów przez uprawnionego odbiorcę. 

 

Usuwanie odpadów z terenu Z-du do miejsc ich wykorzystania lub unieszkodliwiania odbywać się 

będzie z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych - z 

wykorzystaniem środków transportu będących w gestii uprawnionych odbiorców tych odpadów.  

Z uwagi na stosowany system odbioru odpadów niebezpiecznych przez specjalistyczne firmy 

wyeliminowane będzie niekontrolowane wprowadzanie ich do środowiska.   

Odpady metalowe (złom) będą czasowo magazynowane na terenie należącym do Inwestora a 

następnie wywożone do huty.  

Odpady drewniane będą wykorzystywane w kotłowniach, należących do Inwestora – jako opał 

rozpałkowy - do rozpalania lub ewentualnego podtrzymania pracy kotłów. 

 

Sposób gospodarowania odpadami winien być realizowany zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. o odpadach (UOO) „Zasady gospodarowania odpadami”. 
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Miejsce magazynowania na terenie 

Z-du 
Sposób postępowania 

1 2 3 4 5 

1 Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania i 
ubrania ochronne  
– (15 02) 

15 02 02* – Sorbenty, 
materiały filtracyjne, 
czyścidła)  
 

Szczelne, oznakowane pojemniki z 
tworzywa sztucznego, w 
dodatkowych pojemnikach 
metalowych lub w zamkniętych 
pojemnikach wyłożonych folią - na 
utwardzonym podłożu w 
wydzielonym miejscu na terenie Z-du    

Odpad niebezpieczny 
przekazywany do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznym 
podmiotom  
- wg Umowy 
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2 Drewno 

- (17 02 01) 
17 02 01 - Drewno Usuwany do składów opału własnych 

kotłowni  
Wykorzystywany jako opał 
przez Inwestora – odzysk 
energetyczny R1 

3 Metale żelazne 

– (16 01 17) 
16 01 17 
– Złom 
    -metale żelazne 

Oznakowane pojemniki ustawione w 
wyznaczonym miejscu na terenie Z-
du 

Odpad przekazywany do 
odzysku w tym recyklingu 
specjalistycznym 
podmiotom 

4 Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne 
elementy inne niż 
wymienione  w 16 
02 09 do 16 02 12 

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

Szczelne, oznakowane pojemniki z 
tworzywa sztucznego, ustawionych w 
dodatkowych pojemnikach 
metalowych na utwardzonym podłożu 
w miejscu ogrodzonym z 
zadaszeniem 

Odpad przekazywany 
specjalistycznym 
podmiotom do poddania 
go procesom recyklingu 

5 Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń 
–(16 02 16) 

16 02 16 
– Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń 

Szczelne, oznakowane pojemniki z 
tworzywa sztucznego, ustawione w 
dodatkowych pojemnikach 
metalowych w wydzielonym 
pomieszczeniu magazynowym 
Budynku 

Odpad przekazywany do 
odzysku/unieszkodliwienia 
specjalistycznym 
podmiotom 

6 Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne  
–  (20 03 01) 

20 03 01 
Odpady nie segregowane 
podobne do komunalnych 

Pojemniki na śmieci (zlokalizowane w 
obiekcie o szczelnej podłodze, 
ścianach bocznych ażurowych z 
zadaszeniem) - śmietnik 

Lokalne składowisko 
odpadów komunalnych 

 
Ad. e 

          Do produkcji złączy wykorzystywane będą: 

- prasa mimośrodowa mechaniczna M25 - 25T, 4kW, 

- prasy mimośrodowe mechaniczne P40 - 40T, ze sprzęgłem pneumatycznym 4kW, 

- prasy mimośrodowe mechaniczne M63 - 63T, 7kW, 

- prasy mimośrodowe mechaniczne P63 - 63T, 7kW, 

- prasy mimośrodowe mechaniczne P100 - 100T, 7kW, 

- zgrzewarka oporowa, 

- szlifierka, 

- tokarka, 

- frezarka, 

- falownik blachy Fb, 

- kołowrót blachy Kb, 

- agregat sprężarkowy AS, 

- nożyce gilotynowe mechaniczne, 

- wiertarki, 

- stoły montażowe. 

 

Ad. 7.f 
Przeanalizowano: 

1. emisję zorganizowaną ze s pa la nia  e ne rge tyczne go wgla  kamie nne go: 
-  istniejące źródła ciepła w budynkach aktualnie wykorzystywanych (z kominów kotłów prod. 

rzemieślniczej, opalanych węglem kamiennym - o mocy cieplnej 20-25kW), 

oraz projektowane źródło w przebudowanym budynku (z komina kotłowni opalanej węglem 

kamiennym - o sumarycznej mocy cieplnej 320kW). 
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W przeprowadzonej analizie do obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ze 

spalania węgla kamiennego przyjęto moc cieplną planowanej kotłowni węglowej z marginesem 

bezpieczeństwa  w wysokości 400kW. 

Procesy produkcyjne nie powodują emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
Przeanalizowano również: 

2. emisję niezorganizowaną z ruchu pojazdów; na terenie zakładu będą poruszały się pojazdy, 

których natężenie ruchu określono dla: 

− obcych pojazdów ciężarowych w ilości 1 szt./ 1xm-c; dostawa blachy taśmowej, 

− obcych pojazdów dostawczych w ilości 2 szt./ tydzień; 

− obcych pojazdów osobowych w ilości 2 szt./ dzień. 

− własnych pojazdów ciężarowych w ilości 1 szt./ 6 m-cy; dostawa stali kształtowej, 

− własnych pojazdów dostawczych w ilości 1 szt./ dzień; 

− własnych pojazdów osobowych w ilości 6 szt./ dzień; 

 
Ad.1 

Wpływ istniejących kotłów, o niewielkiej mocy cieplnej na stan czystości atmosfery, pominięto 

w dalszych rozważaniach.  

Dla potrzeb ogrzewania i wentylacji przedmiotowego budynku planowana jest kotłownia, wyposażona 

w kotły nowej generacji, opalane węglem kamiennym. Przewidywana moc cieplna kotłowni – 320kW; 

do obliczeń przyjęto 400kW. 

 

Emisje zanieczyszczeń zawartych w spalinach z kotłowni obliczono wykorzystując program 

komputerowy systemu OPA „EKO-SOFT” – Łódź.  

Parametry emitora kotłowni planowanego budynku – E K:  

D = 0,40mm, h = 9,0m; czas emisji 2000 h/rok 

-  rodzaj wylotu:  niezadaszony, pionowy. 

Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza z procesów   

energetycznego spalania paliw - materiały informacyjno - instruktażowe seria 1/96 Podsekretarz  

Stanu  w MOSZN i L,  Pzoa /1159/96 z 30.04.96.  

Parametry jakościowe węgla kamiennego wg informacji z KWK Piast. Stan „tła zanieczyszczeń” 

powietrza atmosferycznego wg informacji WIOŚ w Lublinie. 

 

Wielkości emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego zawierają wydruki danych i wyników 

obliczeń komputerowych przeprowadzonych w zakresie skróconym i pełnym - wg systemu OPA 03 

program Kotły 03  i wynoszą:  

- dla emitora kotłowni planowanego obiektu – E K:  

NO2 – 0,06366kg/h, SO2 – 0,81485 kg/h, Pył całkowity – 0,30557 kg/h, CO – 2,86472 kg/h 

Sumaryczna emisja roczna obiektu w Mg/rok:  

NO2 – 0,127, SO2 – 1,630, Pył całkowity – 0,611, CO – 5,729. 
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Obliczenia komputerowe w zakresie wpływu Zakładu na jakość powietrza wykonano kwalifikując 

emitowane do powietrza gazy do substancji, dla których w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, określone są 

wartości odniesienia w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz.87). 

Przeprowadzono obliczenia komputerowe w zakresie pełnym rozkładu stężeń długookresowych w 

terenie  na poziomie terenu (z=0m) w siatce receptorów x{0 ÷ 200}, y{0 ÷ 200} co 10m – z 

wyłączeniem terenu działek należących do Inwestora a wyniki obliczeń załączono do opracowania. 

Z uwagi na zabudowę zagrodową zlokalizowaną w promieniu 10-ciu wysokości emitora 

przeprowadzono obliczenia dla punktów (odpowiadających domom) na poziomie terenu i  na 

wysokości okien domów parterowych, tj. 3,0m ppt. 

Analiza wpływu na jakość powietrza gazów i pyłów wykazała, że poza granicami terenu Zakładu 

dotrzymane będą standardy jakości powietrza, określone obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono 

rocznych częstości przekroczeń wartości odniesienia  D1 analizowanych rodzajów substancji. 

Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest 

dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla 

dwutlenku siarki oraz więcej niż 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Z obliczeń w punktach i w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń substancji w powietrzu uśrednionych do 

roku (w zakresie pełnym) wynika, że został spełniony wymagany warunek Sa ≤ Da – R dla wszystkich 

analizowanych rodzajów zanieczyszczeń. 

Dane wejściowe i wyniki obliczeń komputerowych załączono do opracowania. 

 
 
SPRAWDZENIE KRYTERIUM OPADU PYŁU  
 
       Epf < Ef 

gdzie: 

    Epf-całkowita emisja pyłu wszystkich frakcji w mg/s 

    Ef -graniczna emisja pyłu w mg/s 

 Całkowita emisja pyłu: 

Epf = Epr x 106 x 3600-1 x 365-1 x 24-1  [mg/s] 

Epf = 1528 x106 x 3600-1 x 365-1 x 24-1 = ~48,5 mg/s 

 Graniczna emisja pyłu:  

Ef=0.0667 x h3.15 [mg/s] 

Ef=0.0667 x 93.15 = 67,6 mg/s 

48,5 mg/s <  67,6 mg/s 

Epr = 1,528 Mg/rok                     1,528 Mg/rok <<< 10000 Mg/rok                      

 

Z uwagi na spełnienie powyższego warunku, przy rocznej emisji pyłu całkowitego mniejszej od 10000 

Mg/rok, nie oblicza się opadu pyłu. KRYTERIUM OPADU PYŁU jest spełnione. 
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Ad 2. 
Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń powietrza zawartych w spalinach samochodowych 

pochodzących z ruchu pojazdów samochodowych po zakładowym placu manewrowym  nie będą mieć 

większego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie rolniczym, w sąsiedztwie 

drogi i na pewno nie pogorszy stanu czystości atmosfery. 

Emisja ta, jako zawarta w „tle zanieczyszczeń atmosfery”,  została pominięta w dalszej analizie.  

 
Ad. 7.g 
 

Hałas środowiskowy może być oceniany: 

- w wielkościach fizycznych,  

- w kategoriach ocen subiektywnych, 

- w kategoriach ocen zdrowotnych. 

 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku LAeq w środowisku zależą od: 

-    kwalifikacji  terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja oraz od kwalifikacji terenów 

     sąsiadujących, 

-    grupy źródeł hałasu, do której zaliczane są emitowane przez Zakład dźwięki 

      i zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007r., w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 826/2007r., z 

późn. zmianami w Dz.U. Nr 0, poz 1109 z 2012r. 

 

Klasyfikacji otoczenia terenu inwestycji pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku dokonano na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu.  

 

Teren planowany pod inwestycję oraz tereny sąsiadujące z działką inwestycyjną należą do terenów 

nie objętych ochroną akustyczną, tereny obecnie użytkowane rolniczo, bez zabudowy, jak również 

tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary przemysłowo-składowe (zgodnie z zapisami 

mpzp to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, wody powierzchniowe, las, 

niepodlegające klasyfikacji akustycznej).  

Wyjątek stanowi pas terenu o szerokości ok. 100m przylegający do drogi gminnej działek sąsiednich o 

nr 1374/1 i 1380/1 z pojedynczymi zabudowaniami zagrodowymi. Teren ten sklasyfikowano jako teren 

zabudowy zagrodowej wg L.p. 3 b Zał. Nr 1 w/w Rozp. M. Ś.  
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone 
wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 
w odniesieniu do jednej doby 
 
 

 Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 
hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 
korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

3 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 

zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 
kolei linowych. 
2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
 

Celem określenia wpływu eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

w sąsiedztwie działki inwestycyjnej przeanalizowano następujące źródła hałasu zewnętrznego: 

1.   źródło hałasu technologicznego - typu budynek, jako wtórne źródło hałasu, 

2.  źródła hałasu instalacyjnego, tj.: np. urządzenia wentylacyjne takie jak wentylatory dachowe,   

czerpnie powietrza, wyrzutnie powietrza, 

3.    przejeżdżające po placu manewrowym pojazdy samochodowe. 

 

Ad.1. 
Przewidywane do zainstalowania maszyny i urządzenia wewnątrz budynku to źródła hałasu o 

zróżnicowanym poziomie dźwięku, w tym: 

- sprężarka  - poziom dźwięku w granicach 70 ÷73 dB, 

- elektronarzędzia, narzędzia ręczne na sprężone powietrze - poziom dźwięku w granicach 75÷85 dB, 

(z których korzysta się krótko a więc równoważny poziom dźwięku nie będzie wysoki),  

- prasy mechaniczne - poziom dźwięku w granicach 80 ÷95 dB. 

Równoważny poziom hałasu, zależny od faktycznego czasu pracy maszyn, urządzeń i narzędzi, 

będzie oczywiście w każdym z w/w przypadków o wiele dB niższy; żadne z w/w źródeł nie będzie 

pracować w porze dnia w sposób ciągły.   

Praca odbywać się będzie tylko w porze dziennej, w hali produkcyjnej wentylowanej mechanicznie,  

przy zamkniętych oknach i drzwiach.  

Planowany obiekt zostanie zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i 
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wykonany zgodnie ze sztuką inżynierską – z przegrodami zewnętrznymi o wysokiej izolacyjności 

cieplnej i zarazem akustycznej.  

Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 15cm, na słupach zewnętrznych 

styropian gr. 5cm obmurowany cegłą klinkierową. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 10cm, ocieplenie dachu styropianem gr. 15cm. 

Pokrycie dachu blachą na deskowaniu ażurowym. 

Stolarka okienna / drzwiowa (nowej generacji): 

- stolarka okienna drewniana lub aluminiowa dwuszybowa,  

- ślusarka drzwiowa aluminiowa. 

Wypadkowa izolacyjność przegród zewnętrznych warsztatu będzie się wahać  w granicach 40dB[A].  

Przyjmując nawet, że poziom dźwięku wewnątrz budynku może wynosić max 85dB a izolacyjności 

akustyczne nie są niższe od 30-40dB w przypadku przegród zewnętrznych i 30dB w przypadku okien i 

drzwi, nie należy się spodziewać znaczącego wpływu na klimat akustyczny otoczenia budynku 
produkcyjno-magazynowo-garażowego, dlatego też źródło hałasu typu budynek pominięto w dalszej 

analizie. 

 
Ad.2. 

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano: 1 wywiewny wentylator dachowy 

zanieczyszczonego powietrza dla pom. magazynu o dużej wydajności ( tj.  3200m3/h), 1 wywiewny 

wentylator dachowy dla garaży o małej wydajności o wydajności (140m3/h) oraz 9 wentylatorów 

dachowych dla sanitariatów o małej wydajności (120m3/h). 

Parametry akustyczne wentylatorów dachowych oraz czerpni/wyrzutni zanieczyszczonego powietrza 

przyjęto szacunkowo, na podstawie danych katalogowych f-m, w tym: Venture Industries Sp. z o.o. 

Łomianki – Kiełpin (Warszawa), VTS GROUP POLSKA, JUWENT Ryki i UNIWERSAL Katowice. 

Poziomy mocy akustycznych wentylatorów przyjęto w oparciu o dane katalogowe (odpowiadające 

najmniej korzystnemu wariantowi pod względem akustycznym):  

-  dla wentylatorów dachowych o małej wydajności -  LAWeq = 51÷ 60dB [A] bez  tłumików; z 

podstawami tłumiącymi  LAWeq = 47 ÷  53dB[A]), 

-  dla wentylatorów dachowych o dużej wydajności -  LAWeq = 61÷ 65dB[A] bez  tłumików; z 

podstawami tłumiącymi  LAWeq = 53 ÷ 57dB[A]), 

-  dla dźwiękochłonnych czerpni powietrza (nawiew centrali wentylacyjnych o dużych wydajnościach) - 

LAWeq = 55 ÷ 60dB[A] i wyrzutni powietrza wywiew centrali wentylacyjnych o dużych 

wydajnościach) - LAWeq = 55 ÷  65dB[A]. 
Ponadto zaprojektowano 4 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne i zlokalizowano wewnątrz 

budynku (w przestrzeni poddasza), tj. : 1szt dla antresoli biurowej typu NVS23 0,55kW, 1 szt dla 

antresoli socjalnej typu NVS80 4,0kW, 1 szt dla pomieszczenia automatów typu NVS39 1,1kW, 1szt 

dla sal pomocniczych i biura NVS23 0,55kW oraz 1 centralę klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła i 

nagrzewnicą wodną typu Ventus VS-150-R-PH 7,5Kw (posadowioną również wewnątrz budynku). 

Wszystkie w/w centrale firmy VTS GROUP POLSKA są centralami wewnętrznymi. 
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Poziomy hałasu dla central wentylacyjnych z funkcją tłumika hałasu (kanałowego tłumika szumu) wg 

danych katalogowych VTS POLSKA:  

- NVS23 – Lw=40,0 dB 

- NVS39 – Lw=37,9 dB 

- NVS80 – Lw=34,7 dB 

Da centrali Ventus VS-150-R-PH przyjęto poziom hałasu w wysokości 66dB. 

Należy mieć na uwadze, że wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej źródła jest równa 

poziomowi mocy akustycznej tego źródła przy ciągłej pracy; praktycznie żadne z w/w źródeł nie będzie 

pracować w sposób ciągły w porze dnia.   
Do oceny akustycznej zakładowych źródeł emisji akustycznej, a w szczególności możliwości 

zaistnienia zagrożenia klimatu akustycznego, rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych 

wartości równoważnego poziomu dźwięku na zagrodowym terenie chronionym, zastosowano metody 

prognozowania w oparciu o uznane procedury i symulacje komputerowe.  

Określenie wielkości emisji hałasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia 

oparto na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku wg 

programu komputerowego ZEW-HALAS 92, uzgodnionego z Departamentem Ochrony Powietrza i 

Powierzchni Ziemi Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  

Obliczenia propagacji hałasu do środowiska przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku 

z punktu widzenia akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu 

(poziomy mocy akustycznej źródeł hałasu) ze wszystkich zewnętrznych instalacyjnych źródeł hałasu. 

Przy obliczeniach komputerowych wykorzystano metodę opartą na zależności pomiędzy emisją 

dźwięku scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł 

hałasu a imisją dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 

równoważnym poziomem dźwięku w punktach obserwacji. 

Obliczenia akustyczne wykonano w siatce punktów obserwacji: x{0÷200}, y {0÷200} dx/dy =5m i w 

punktach obserwacji odpowiadających sąsiedzkiej zabudowie chronionej. Obliczeniowe punkty 

obserwacji umieszczono na wysokości 1,5 m ppt i 4,0m ppt. 

Z przeprowadzonych obliczeń akustycznych wynika, że imisja hałasu dla pory dnia w punktach przy 

istniejącej zagrodowej zabudowie mieszkalnej osiąga wartości znacznie niższe od dopuszczalnych, co 

pozwala stwierdzić, że hałas zakładowy „nie wchodzi”  ponadnormatywnie na tereny chronione przed 

hałasem: LA zawarte jest w granicach od 25,0 do 30,2 dB [A]; wartość dopuszczalna dla pory 

dziennej według wyżej cytowanego Rozporządzenia dla analizowanego terenu wynosi LAeq D =55 dB 
[A].  

Dane wyjściowe i wyniki obliczeń akustycznych w formie tabelarycznej i graficznej (w postaci 

izolinii poziomów dźwięku A), załączono do opracowania. 

Instalacyjne źródła hałasu, jak i pozostałe w/w źródła zakładowe, to źródła nie mające większego 

wpływu na klimat akustyczny otoczenia; budynek produkcyjno-magazynowo-garażowy z przegrodami 

zewnętrznymi o wysokiej izolacyjności cieplnej i zarazem akustycznej a niewielki ruch pojazdów na 

terenie zakładu będzie dodatkowo ekranowany od strony zabudowy chronionej przez sam budynek. 

Ad.3. 
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Przejeżdżające z niewielką prędkością po terenie zakładowym pojazdy samochodowe nie 

będą miały istotnego wpływu na klimat akustyczny otoczenia z uwagi na niewielkie natężenie ruchu.  

Ruch pojazdów na terenie zakładu ograniczy się do: 

− obcych pojazdów ciężarowych w ilości 1 szt./ 1xm-c; dostawa blachy taśmowej, 

− obcych pojazdów dostawczych w ilości 2 szt./ tydzień; 

− obcych pojazdów osobowych w ilości 2 szt./ dzień. 

− własnych pojazdów ciężarowych w ilości 1 szt./ 6 m-cy; dostawa stali kształtowej, 

− własnych pojazdów dostawczych w ilości 1 szt./ dzień; 

− własnych pojazdów osobowych w ilości 6 szt./ dzień. 

 

Parking samochodowy dla pracowników znajduje się w pasie drogowym. 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 
 

Planowany Zakład, ze względu na jego rodzaj, wielkość, lokalny charakter, oddalenie w 

znacznej odległości od granicy państwa, oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie 

będzie stanowił źródła transgranicznych oddziaływań na środowisko, w rozumieniu przepisów ochrony 

środowiska.  

Nie możliwe jest transgraniczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji, 

eksploatacji oraz likwidacji. 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 .04. 2004r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Lubelszczyzna jest terenem, na którym znajdują się liczne parki krajobrazowe: Kozłowiecki, 

Kazimierski, Wrzelowiecki, "Lasy Janowskie", Krzczonowski, Nadwieprzański, oraz część "Pojezierza 

Łęczyńskiego", w których znajdują się rezerwaty florystyczne i leśne. Istnieje również wiele obszarów 

chronionego krajobrazu oraz otulin parków krajobrazowych.  

Planowana inwestycja, z uwagi na wystarczającą odległość od tych obszarów oraz małą skalę 

przedsięwzięcia, nie będzie negatywnie oddziaływać  

na obszary ochrony przyrody (np.: istniejące parki narodowe, tereny chronionego krajobrazu, 

obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – zarówno już wyznaczone jak i potencjalne, 

znajdujące się na tzw. Shadow List).  

 
 
Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są: 
 

-  Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) położony w odległości ok. 8,0 m na zachód, 

-  Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) położony w odległości ok. 8,0 m na wschód, 

-  Specjalny Obszar Ochrony „Opole Lubelskie” PLH060054, położony w odległości ok. 19,0 km na 

   zachód, 

-  Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH060063 Komaszyce położony w odległości ok. 18,0 km na 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_krajobrazowy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koz%C5%82owiecki_Park_Krajobrazowy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierski_Park_Krajobrazowy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzelowiecki_Park_Krajobrazowy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Lasy_Janowskie�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzczonowski_Park_Krajobrazowy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadwieprza%C5%84ski_Park_Krajobrazowy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Pojezierze_%C5%81%C4%99czy%C5%84skie�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Pojezierze_%C5%81%C4%99czy%C5%84skie�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chronionego_krajobrazu�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chronionego_krajobrazu�
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   zachód. 

Brak również w sąsiedztwie i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji terenów i 

obiektów objętych ochroną konserwatorską a więc nie istnieje możliwość zagrożeń i szkód dla 

zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu jest chroniony ze względu na walory ekologiczne 

kompleksów leśnych, urozmaicony krajobraz oraz rolę, jaką spełnia w systemie chronionym woj. 

lubelskiego  - dotyczy to szczególnie części zachodniej, związanej z doliną Wisły. 

Czerniejowski OChK obejmuje tereny o dużych walorach botanicznych. 

Na terenie OChK znajdują się trzy rezerwaty przyrody: leśny – „Wierzchowiska” z piękną dąbrową 

oraz grądem lipowo-grabowym, leśny – „Stasin” w Starym Gaju ze stanowiskiem brzozy czarnej oraz 

najpiękniejszy rezerwat stepowy – „Podzamcze” na obrzeżach Bychawy, gdzie na eksponowanej 

skarpie występują zespoły muraw i zarośli kserotermicznych. 

 
Obszar NATURA 2000 – Opole Lubelskie obejmuje specjalną ochronę siedlisk MYOTIS 

MYOTIS (nocek duży) oraz EPTESICUS SEROTINUS (mroczek późny). Ostoja nietoperzy znajduje 

się w budynku Liceum Ogólnokształcącego, dawnym Pałacu Lubomirskich z XVII w. 

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH060063 Komaszyce znajduje się w Kotlinie 

Chodelskiej będącej subregionem Wyżyny Lubelskiej. W skład projektowanej ostoi wchodzi torfowisko 

niskie występujące w dolince małego cieku będącego dopływem Chodelki. 

Głównym celem ochrony jest zachowanie siedlisk Liparis loeselii, gatunku z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG. Jest to bardzo liczna populacja licząca około 400 okazów (największa na terenie 

województwa lubelskiego i jedna z większych w Polsce). 

Na obszarze zidentyfikowano 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - 

twarde oligo- mezotroficzne wody z podwodnymi łąkami ramienic Chara sp., zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk. 

Rejon ten jest też ostoją rzadkich gatunków owadów, płazów i gadów. Obszar ma również duże 

znaczenie dla ochrony ptaków.  

Realizacja inwestycji nie będzie powodować negatywnych skutków dla obszarów podlegających 

ochronie. Obszary te położone są w takiej odległości od miejsca inwestycji, że oddziaływanie 

związane z prowadzeniem prac budowlanych (np. zapylenie, hałas) i późniejszą eksploatacją Firmy 

nie będzie w ich rejonie odczuwalne i nie będzie wpływać na to, co podlega ochronie. 

 

10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru 
ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa 
ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 
obiektu. 
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 Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w 

przypadku gdy z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy 

porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.  

Zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych, realizacja inwestycji będzie spełniała wymagania ochrony 

środowiska i nie będzie niekorzystnie oddziaływać na jego poszczególne komponenty. 

Żadnego z analizowanych oddziaływań nie można ocenić jako potencjalnie znaczącego a więc brak 

przesłanek do wnioskowania w sprawie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla 

planowanego przedsięwzięcia a zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest to nawet możliwe.   

W art. 135 w/w Ustawy określone są rodzaje przedsięwzięć, da których tworzy się obszar 

ograniczonego użytkowania.  

Są to: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, trasy 

komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, 

radionawigacyjne i radiolokacyjne.  

Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się również dla niektórych instalacji wymagających 

pozwolenia zintegrowanego. 

Obowiązek ten nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Nie należy się więc spodziewać, że nie będą dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

inwestycyjnym. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że dla planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.   

11. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE 
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 
krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d 
 
Wybrana lokalizacja przedsięwzięcia, na terenie przekształconym antropologicznie, bez dóbr 

materialnych i dziedzictwa kultury, bez terenów cennych przyrodniczo w bliskim sąsiedztwie, jest 

właściwa.  

W trakcie realizacji nie będzie występować ponad przeciętne na tym terenie oddziaływanie na 

poszczególne elementy środowiska. 
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Oddziaływania na etapie realizacji – typowe dla małych placów budów i nieuniknione ze względu na 

samą istotę procesu inwestycyjnego.  

 

Przeprowadzone analizy wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wykazały, 

że przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji 

obiektu niekorzystne oddziaływanie inwestycji nie będzie wykraczało poza granice działki 

inwestycyjnej, a tym samym nie będzie stanowiło uciążliwości czy też zagrożenia dla obszarów 

występujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

Ad. 11a) Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wodę i powietrze 

- na etapie realizacji 
 

Zakres robót budowlanych i montażowych obejmie: 

-  niwelację i utwardzenie powierzchni placu manewrowego przy przebudowywanym budynku, 

-  wykopy pod kotłownię, celem posadowienia ław fundamentowych, 

-  wykonanie przyłączy podstawowych mediów (wodociąg, kanalizacja, zasil. energetyczne), 

-  montaż i wyposażenie techniczne przebudowywanego budynku. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza na etapie budowy jest bardzo trudna do oszacowania.  

Jest to emisja niezorganizowana i uzależniona również od warunków atmosferycznych panujących w 

trakcie wykonywania prac.  

Oddziaływania akustyczne i na stan czystości powietrza będą miały charakter krótkotrwały i lokalny. 

Nie będą mieć większego wpływu na teren poza granicami placu budowy; praktycznie ograniczone 

będą do terenu budowy i okresu realizacji inwestycji.  

Może wystąpić chwilowe i przejściowe pogorszenie warunków akustycznych oraz jakości powietrza w 

bezpośrednim otoczeniu placu budowy. Nie wystąpią odory.  

Główne czynniki wpływające na stan czystości atmosfery, to: 

- spaliny z silników pracujących maszyn i środków transportu, 

- pyły powstające podczas wykonywania robót ziemnych, 

- pyły z magazynowania i transportu odpadów oraz rozdrobnionych materiałów 

  budowlanych. 

Budowa będzie wymagała składowania i przemieszczania pewnych ilości materiałów budowlanych, 

wobec powyższego może nastąpić emisja pyłu zawieszonego i opadającego związana z tzw. erozją 

wietrzną, gdzie na skutek warunków atmosferycznych (po dłuższych okresach bezdeszczowych, 

susza i działanie wiatru) będzie skutkowała emisją pyłu.  

Dostawy materiałów pojazdami ciężarowymi, w tym materiałów sypkich, powodować będą wzrost 

zapylenia o niewielkim, lokalnym zasięgu.  

Obok zapylenia wystąpi również lokalnie podwyższona emisja CO, NOx i węglowodorów ze spalin 

powstających podczas pracy sprzętu ciężkiego oraz środków transportu. 

Wpływ na zdrowie ludzi będzie niewielki i dotyczy głównie pracowników budowlanych.  
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Poza możliwymi wypadkami przy pracy (urazy mechaniczne, porażenie prądem itp.), przy korzystaniu 

z odzieży ochronnej, przestrzeganiu przepisów BHP i p.poż. oraz terminowego dokonywania 

przeglądów i napraw wszelkich urządzeń i maszyn budowlanych, wpływ ten będzie ograniczony do 

minimum.  

Celem zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy, używać należy sprzętu sprawnego 

technicznie, stale prowadzić nadzór budowlany oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Nie przewiduje się, w normalnych warunkach realizacji inwestycji, znaczącego oddziaływania na 

glebę, wody podziemne i powierzchniowe.  

Omawiany teren usytuowany jest w znacznym oddaleniu od obszarów objętych ochroną przyrody, w 

tym obszarów Natura 2000. 

W rejonie inwestycji nie występują obszary parków narodowych i ochrony uzdrowiskowej, nie 

występują tu miejsca żerowania i stanowisk zwierząt będących pod ochroną ani też drzewa objęte 

ochroną prawną jako pomniki przyrody.  

 

Negatywne oddziaływania na etapie realizacji będą miały krótkotrwały, nieciągły (praca przerywana 

maszyn i urządzeń) i przemijający charakter (zanikną po zakończeniu realizacji inwestycji) oraz 

ograniczony przestrzennie zasięg (plac budowy, trasy transportowe;  prace adaptacyjne będą 

wykonywane przede wszystkim wewnątrz przebudowywanego budynku).  

Orientacyjny czas realizacji inwestycji nie przekroczy 1-go roku. 

Ad 11a) Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wodę i powietrze 

- na etapie eksploatacji 
 
Obiekt, zrealizowany zgodnie z projektem, będzie spełniać wymogi w zakresie p. poż oraz BHP.  

Planowany obiekt na ogrodzonym terenie uniemożliwi dostęp zwierząt, tym samym nie będzie dla nich 

zagrożeniem. W najbliższym otoczeniu brak miejsc żerowania i stanowisk zwierząt. Nie przewiduje się 

oddziaływania na biocenozy,  występujące poza terenem zakładowej działki. 

Brak oddziaływania inwestycji na wody podziemne na etapie eksploatacji; przy prawidłowej 

eksploatacji urządzeń wod-kan i prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami, nie będzie 

zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.  

Wody podziemne znajdują się pod warstwą gruntu, który stanowi naturalny filtr dla zawiesin wraz z 

zawartymi w nich zanieczyszczeniami. Ilości ewentualnych zanieczyszczeń zawartych w zawiesinie 

przedostającej się wraz ze ściekami w przypadku ewentualnych drobnych przecieków są zbyt małe 

aby mogły poważnie zagrozić wodom podziemnym.  

Szczegółowa analiza oddziaływania na powietrze na etapie eksploatacji została przeprowadzona w 

oddzielnych podrozdziałach (i potwierdzona obliczeniami w tym zakresie).  

W fazie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania na klimat akustyczny. 

Wpływ na zdrowie ludzi będzie niewielki i będzie dotyczył głównie personelu obsługi. Przy korzystaniu 

z odzieży ochronnej, przestrzeganiu przepisów BHP i p.poż. oraz terminowego dokonywania 

przeglądów i napraw wszelkich urządzeń wpływ ten będzie ograniczony do minimum.        
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Ad 11a) Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wodę i powietrze 

- na etapie likwidacji 
 

Nie przewiduje się zakończenia eksploatacji Z-du. Nie wydaje się też realna likwidacja 

planowanego obiektu budowlanego nawet w przypadku zakończenia eksploatacji Z-du; możliwa jest 

jedynie zmiana profilu działalności.  

W przypadku ewentualnej likwidacji działalności budynek może zostać zaadaptowany na inne cele. 

Gdyby jednak zaistniała konieczność fizycznej likwidacji obiektu to nie spowoduje ona zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i środowiska, pod warunkiem prowadzenia prac demontażowych z zachowaniem 

przepisów  BHP i p.poż. 

Byłyby to krótkotrwałe oddziaływania na ludzi ograniczone do miejsca i czasu trwania prac związanych 

z likwidacją Zakładu. 

Materiały pochodzące z ewentualnej rozbiórki, jako odpady obojętne dla środowiska, mogą być 

wykorzystane w budownictwie lub wywiezione na zwałkę. Zainstalowane urządzenia mogą zostać 

odsprzedane celem wykorzystania w innym obiekcie lub złomowane.  

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska na etapie ewentualnej likwidacji miałoby 

charakter zbliżony do etapu realizacji.  

Możliwe niekorzystne estetyczne oddziaływanie na krajobraz otaczającego terenu w związku z 

prowadzeniem prac demontażowych o  charakterze czasowym, ograniczone do prac rozbiórkowych i 

uporządkowania terenu. Istotne byłoby uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu likwidacji obiektu i 

właściwe zagospodarowanie powstałych odpadów. 

Ad 11b)  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, klimat i krajobraz 

- na etapie realizacji 
 

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia walorów krajobrazu. Masowe roboty ziemne 

(ruchy) nie wystąpią.  

Z uwagi na wielkość i lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się w fazie budowy jakiegokolwiek 

oddziaływania na warunki klimatyczne. 

Niekorzystne oddziaływanie na otaczający krajobraz zaniknie po zakończeniu etapu budowy, 

uporządkowaniu terenu i oddaniu obiektu do eksploatacji.  

Ad 11b)  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, klimat i krajobraz 

- na etapie eksploatacji 
 

Estetycznie zaprojektowany i wykonany budynek wkomponuje się widokowo w otoczenie i nie 

tylko nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych rejonu swojej lokalizacji,  ale wpłynie na 

podniesienie estetyki terenu. 
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Nie wystąpi oddziaływanie na zabytki i  krajobraz kulturowy. W najbliższym otoczeniu planowanego 

przedsięwzięcia nie występują zabytki oraz obiekty stanowiące krajobraz kulturowy.  

Funkcjonowanie Inwestycji nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowego przy 

prawidłowo prowadzonej eksploatacji obiektu, przy zachowaniu wymogów i przepisów ochrony 

środowiska, przepisów p.poż. 

Z uwagi na wielkość i lokalizację inwestycji planowany obiekt nie będzie mieć znaczącego wpływu na 

klimat. 

Ad 11b)  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, klimat i krajobraz 

- na etapie likwidacji 
 

Brak oddziaływania, w trakcie ewentualnej likwidacji inwestycji, na powierzchnię ziemi i klimat; 

pomijalnie mały wpływ na krajobraz. 

Ad 11 c, d) Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, 
objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków 

- na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji 
 

W najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie występują dobra materialne i 

dziedzictwa kultury oraz zabytki objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem czy 

ewidencją zabytków, więc nie będzie negatywnego oddziaływania w tym zakresie.   

Zabytki w m. Babin: 

1) Zespół dworsko – parkowy, nr rej.: A/817: 

   - Dwór murowany z ok. 1907 r. przebudowany w latach 20–tych XX w., ok. 1939 r. i 50–tych  XX w., 

   - Park z II połowy XIX w. powierzchnia 2 ha,  

   - oraz obiekty podworskie: 

       -  Czworak murowany z początku XX w., 

       -  Dom ogrodnika drewniany z początku XX w., 

       -  Spichlerz murowany z końca XIX w., rozbudowany w latach 20 – tych XX w. 

2) Kościół p.w. św Andrzeja Boboli zbudowany w 1938 roku, 

3) Cmentarz rzymsko – katolicki z licznymi grobami partyzanckimi. 

Zabytki w/w położone są w znacznej odległości od miejsca planowanej Inwestycji (znajdują się poza 

zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia). 

Na etapie realizacji może wystąpić chwilowe pogorszenie stanu czystości atmosfery i 

zwiększenie poziomu hałasu (w wyniku pracy pojazdów samochodowych i sprzętu budowlanego) z 

ograniczeniem do placu budowy i tras transportowych.  
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Przeprowadzona analiza wykazała, że niekorzystne oddziaływania związane z eksploatacją Z-du będą 

występowały jedynie w obrębie terenu należącego do Inwestora a tym samym nie może być mowy o 

uciążliwościach czy zagrożeniach poza tym terenem. 

W wyniku ewentualnej likwidacji obiektu wystąpi czasowe niekorzystne oddziaływanie, głównie 

estetyczne, na walory krajobrazowe otaczającego terenu, związane z prowadzeniem prac 

rozbiórkowych i demontażowych; po zakończeniu tych prac teren zostanie uporządkowany a 

oddziaływania zanikną. 

Ad 11 e) Wzajemne oddziaływanie między ww. elementami 
 

Z uwagi na niskie poziomy bezpośredniego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

poszczególne komponenty środowiska lub ich brak (ludzie, fauna, flora, gleba i wody, powietrze, 

hałas, krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy) dalsze wzajemne oddziaływania 

pomiędzy tymi elementami będą również na niskim poziomie albo w ogóle nie wystąpią.  

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań na środowisko z związku z prowadzeniem prac 

budowlanych ani też w późniejszym okresie, podczas eksploatacji przebudowanego budynku. 

12. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS 
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji, 
 
Do oszacowania wpływu przedsięwzięcia zastosowano metody prognozowania w oparciu o 

uznane procedury i symulacje komputerowe. 

Wykonano obliczenia symulacyjne (wg systemu OPA 03), pozwalające określić poziom stężeń 

zanieczyszczeń w otoczeniu Z-du i porównano z dopuszczalnymi poziomami. 

 

Rozpatrując przedsięwzięcie od strony oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska, wyróżnić należy charakterystyczne okresy związane z przedsięwzięciem: 

• faza budowy, 

• faza eksploatacji, 

• faza likwidacji. 

Poszczególne oddziaływania na etapie realizacji, eksploatacji  i likwidacji przedstawiono tabelarycznie. 
 
 
Elementy  Oddziały- wanie przed- sięwzięcia na etapie realizacji i likwidacji 
środowiska Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Skumulowane Krótko- 

terminowe 
Średnio-

terminowe 
Długo-

terminowe 
Stałe Chwilowe 

Ludzie + 
tylko 

- - - + 
tylko 

- - - - 
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związanych z 
realizacją 

związanych z 
realizacją 

Flora i fauna - - - - - - - - - 

Powierzchnia 
ziemi  

+ - - - - - - - - 

Woda  - - - - - - - - - 

Powietrze  + - - - + - - - - 
Klimat 
akustyczny 

+ - - - + - - - - 

Dobra 
materialne 

- - - - - - - - - 

Zabytki i 
krajobraz 
kulturowy  

- - - - - - - - - 

Krajobraz  - + - - + - - - - 

Klimat - - - - - - - - - 

Elementy  Oddziały- wanie przed- sięwzięcia na etapie eks- plo- atacji 
środowiska Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Skumulowane Krótko- 

terminowe 
Średnio-

terminowe 
Długo-

terminowe 
Stałe Chwilowe 

Ludzie  + 
tylko 

związani z 
eksploatacją 

 

- - - - + 
tylko 

związani z 
eksploatacją 

 

- - - 

Flora i fauna - - - - - - - - - 

Powierzchnia 
ziemi  

- + - - - - - - - 

Woda  - - - - - - - - - 

Powietrze  - + - - + - - - - 
Klimat 
akustyczny 

- + - - + - - - - 

Dobra 
materialne 

- - - - - - - - - 

Zabytki i 
krajobraz 
kulturowy  

- - - - - - - - - 

Krajobraz i 
klimat  

- - - - - - -  - 

W wyniku działalności Z-du będą powstawać odpady: komunalne, niebezpieczne i inne niż 

niebezpieczne.  

Ilości odpadów powstających w skali roku przyjęto szacunkowo w wysokości < 5 Mg innych niż 

niebezpieczne i < 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych.  

13. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, PRZY UWZGLĘDNIENIU 
UŻYWANYCH SUBSTANCJI I STOSOWANYCH TECHNOLOGII 
 

W rozumieniu obowiązującego POŚ (Art. 3. Definicje i zasady ogólne) „Ilekroć w ustawie jest 

mowa o: 

-   poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 

opóźnieniem, 
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-     poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie”. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 

zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. Nr 58 poz. 535), przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o 

zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej.  

Przewiduje się, że w obrębie Zakładu stosowane i przechowywane będą środki w ilościach nie 

przekraczających wartości, określonych w w/w Rozp.   

W przypadku awarii, jak każdy inny obiekt tego typu, może zanieczyścić atmosferę i spowodować 

dewastację gleby.  

Do ewentualnych sytuacji awaryjnych można zaliczyć również m.inn.: rozlanie się paliw, płynów 

eksploatacyjnych i elektrolitów z akumulatorów pojazdów samochodowych.  

W celu zminimalizowania skutków w/w sytuacji należy wyposażyć obiekt w zapas sorbentów do 

neutralizacji substancji ropopochodnych. Wykorzystane sorbenty (piasek, trociny) należy umieszczać 

w szczelnym pojemniku. W przypadku wystąpienia awarii i wycieku substancji ropopochodnych, 

substancje te i ewentualnie zanieczyszczoną ziemię należy zebrać i przekazać do unieszkodliwienia 

specjalistycznym jednostkom zajmującym się ich unieszkodliwianiem – zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach. 

Gdyby doszło do uszkodzeń, należy natychmiast usunąć szkody. Nie przewiduje się znaczącego 

oddziaływania Z-du na otaczające środowisko.  

Zapobieganie takim sytuacjom sprowadza się do właściwej eksploatacji Zakładu zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi w zakresie rozwiązań technologicznych, ochrony p/poż. i środowiska 

naturalnego.  

Podstawowym warunkiem umożliwiającym bezpieczną eksploatację inwestycji jest przestrzeganie 

przepisów bhp i p./poż., właściwej eksploatacji urządzeń gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki 

odpadami a także stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych 

urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.  

W celu ograniczenia skutków nieszczęśliwych wydarzeń Zakład winien zostać wyposażony w  

odpowiednie środki gaśnicze i  niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, posiadać instrukcje obsługi 

poszczególnych urządzeń i postępowania na wypadek pożaru, pracowników przeszkolonych w 

zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności stosowania 

środków zabezpieczających oraz zachowania się w sytuacjach awaryjnych.  

Nie przewiduje się skutków awaryjnych, które mogłyby wpłynąć znacząco na poszczególne 

komponenty środowiskowe w tym obszarze. 

Nie wystąpią odory, nie będzie znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie zostaną 

zanieczyszczone wody powierzchniowe i podziemne w normalnych warunkach eksploatacyjnych.  

Nie przewiduje się likwidacji Zakładu. Gdyby jednak taka konieczność zaistniała to nie spowoduje ona 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.  

Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowej funkcji omawianego terenu. 
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Reasumując można stwierdzić, że przy postępowaniu zgodnie z przepisami oraz dostępną wiedzą 

techniczną oraz przestrzeganiu zasad bhp i p./poż., Z-d nie stwarza obecnie i nie będzie stwarzał 

zagrożenia ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska na etapie budowy, eksploatacji i 

ewentualnej likwidacji.  

Używana do produkcji stal (blacha, pręty, linka, śruby, nakrętki, podkładki) i narzędzia jak również 

magazynowane czasowo produkty (złącza stalowe taśmociągów) nie należą do substancji 

niebezpiecznych i nie stwarzają ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

14. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY 

14.1. Położenie, rzeźba terenu i krajobraz 

Pod względem fizjograficznym gmina Bełżyce należy do makroregionu Wyżyny Lubelskiej. 

Jej większa część należy do mezoregionu Równiny Bełżyckiej. Jedynie niewielkie południowe, 

południowo - zachodnie fragmenty znajdują się w granicach Kotliny Chodelskiej. Równina Bełżycka od 

północy graniczy z Płaskowyżem Nałęczowskim, od wschodu z Wyniosłością Giełczewską, od 

południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, od południowego wschodu z Kotliną Chodelską a od 

zachodu na krótkim odcinku z Małopolskim Przełomem Wisły. 

Region jest równiną o mało urozmaiconym krajobrazie; rzeźbę terenu charakteryzuje słabe 

rozczłonkowanie powierzchni, niewielkie deniwelacje, pomimo tego, że ze względu na położenie 

obszaru na dziale wodnym Wisły i Wieprza, wysokości bezwzględne są tu stosunkowo duże i 

przekraczają miejscami 230 - 240 m. Jedynie południowo - zachodnia część Gminy, leżąca na 

pograniczu Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej cechuje się urozmaiceniem powierzchni, a co za 

tym idzie większymi deniwelacjami.  

W krajobrazie dominującym elementem rzeźby są rozległe, wyrównane powierzchnie zrównań 

wierzchowinowych. 

Powierzchnie wysoczyznowe rozcięte są dość płytkimi, płaskimi w przekroju, suchymi dolinami 

denudacyjnymi i erozyjno - denudacyjnymi. Równina Bełżycka jest regionem typowo rolniczym. 

Omawiany teren charakteryzuje się krajobrazem rolniczym. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony 

południowej, północnej i wschodniej występują pola uprawne.  

14.2. Szata roślinna 

Na omawianej działce nie występuje cenna przyrodniczo roślinność. 

14.3. Uwarunkowania klimatyczne i szorstkość terenu 

Gmina Bełżyce usytuowana jest w obrębie dwóch stref klimatycznych: strefy środkowopolskiej 

i subkontynentalnej.  

Dominującą rolę na tym obszarze odgrywają wilgotne, napływające znad północnego 

Atlantyku masy powietrza polarno - morskiego, które w zimie przynoszą odwilże, wzrost zachmurzenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynios%C5%82o%C5%9B%C4%87_Gie%C5%82czewska�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolski_Prze%C5%82om_Wis%C5%82y�
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo�
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wraz z opadami śniegu i deszczu. W lecie napływ tego powietrza przynosi ochłodzenie wraz ze 

wzrostem zachmurzenia i opadami.  

Słabiej zaznaczają się, napływające ze wschodu, masy powietrza polarno -kontynentalnego, które w 

zimie przynoszą pogodę mroźną bez opadów, a w lecie słoneczną i suchą. Średnia częstość 

zalegania tych mas powietrza w ciągu roku wynosi 29%. 

Średnia roczna temperatur powietrza wynosi +8,0°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią 

temperatur +18,7°C, najzimniejszym styczeń –5,0°C. Okresy letni i wegetacyjny trwają dość długo 

(odpowiednio 100-110 i 210-220 dni).  

Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 mm, przy największym natężeniu w miesiącach letnich 

(220 mm), a najmniejszym w zimowych. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80 dni. 

Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu ma duży wpływ kierunek i prędkość wiatru. Na 

kształtowanie się kierunku wiatru dominujący wpływ ma cyrkulacja zachodnia oraz morfologia terenu. 

Na analizowanym terenie przeważają wiatry zachodnie, południowo - zachodnie oraz północno - 

zachodnie. 

Dane meteorologiczne przyjęto na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak 

dla stacji Lublin.  

Do obliczania maksymalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Smm przyjęto 

najwyższą wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0 = 0,5m wg Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz.87) jak dla zwartej zabudowy wiejskiej. 

14.4. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne 
 

Pod względem budowy tektonicznej obszar gminy Bełżyce leży w brzeżnej strefie platformy 

wschodnioeuropejskiej, w obrębie jednostki rowu mazowiecko - lubelskiego. To strukturalne obniżenie 

wypełnia seria zróżnicowanych litologicznie i genetycznie osadów paleozoicznych i mezozoicznych. 

Pod względem fizjograficznym analizowany teren należy do Równiny Bełżyckiej, subregionu Wyżyny 

Lubelskiej. Równina Bełżycka zbudowana jest z warstw górno kredowych z cienką pokrywą 

czwartorzędową, zdenudowaną peryglacjalnie (z margli kredowych i glin zwałowych). 

 
a) Wody podziemne 
 

Analizowany teren (miasto Lublin i najbliższe okolice) położony jest w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Jest to obszar najwyższej ochrony (ONO) zbiornika nr 406 o 

nazwie Niecka Lubelska (utworzonego dla wód poziomu kredowego), który pełni funkcję polegającą 

na zachowaniu niezbędnych zasobów wód podziemnych o dobrej jakości.  

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 1330 tys. m3/dobę a średnia głębokość 

ujęć wody z tego zbiornika wynosi 85m. Źródło: Antoni Kleczkowski: Mapa obszarów głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP) w  Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000, 

Kraków: 1990.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_wegetacyjny�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_(ska%C5%82a)�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Stanis%C5%82aw_Kleczkowski�
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Profil geologiczny terenu określono na podstawie materiałów archiwalnych odległej o 300m na NE 

studni zlewni Mleka w Wymysłówce w oparciu o materiały robocze z okresu budowy studni na działce 

Inwestora: 

- 0,0-0,3 gleba (czwartorzęd) 

- 0,3-8,0 piasek drobny (czwartorzęd) 

- 8,0-13,0 ił zielonoszary (trzeciorzęd) 

- 13,0-29,0 margiel szary i twardy (kreda) 

- 29,0-33,0  margiel plastyczny, szary 

- 33,0-61,0 margiel szary 

I – woda nawiercona i ustalona na głębokości 3,1 m ppt. 

II– woda nawiercona na głębokości 13,0 m ppt i ustalona na głębokości 4,1 m ppt. 

W trakcie jednostopniowego pompowania przy pomocy istniejącej pompy głębinowej otrzymano 

wydajność Q=3,5 m3/h, przy depresji zwierciadła wody S = 0,0m. 

Z Dokumentacji hydrologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych dla firmy 

„BESZTAK” wynika, że zdolność oczyszczająca skał dla zanieczyszczeń migrujących  pionowo przez 

strefę aeracji Md jest większa od 1, co oznacza, że jest pełna eliminacja zanieczyszczeń w obrębie 

strefy aeracji i nie ma potrzeby wyznaczania pośredniej strefy ochrony ujęcia. 

 
b) Wody powierzchniowe 
 

Obszar gminy Bełżyce jest położony na dziale wodnym II — rzędu, rozdzielającym dorzecza 

Wisły i Wieprza. Większość gminy, centralna i wschodnia część należy do zlewni Krężniczanki, 

lewobrzeżnego, IV rzędowego dopływu Bystrzycy. Krężniczanka przyjmuje również wody Wzgórzanki 

(mającej źródła w Krężnicy Okrągłej) i wody dwóch bezimiennych cieków, z których prawobrzeżny 

dopływ ma źródła w Wymysłówce, a lewobrzeżny w Matczynie. Zachodnią i południową część gminy 

odwadniają prawobrzeżne dopływy Chodelki, Zalesianka (mająca źródła w Lesie Krężnickim) i 

Wronówka (źródła we Wronowie).  

Północna część obszaru gminy należąca do dorzecza Bystrej jest odwadniana przez rzekę 

Czarkę i jej dopływy (mające źródła w Chmielniku i Chmielniku Koloni). 

Ogólnie rzecz biorąc sieć rzeczna na terenie gminy jest słabo rozwinięta. Niewielkie powierzchnie 

zajmują zbiorniki wodne. W strefie wododziału rozdzielającego zlewnię Zalesianki i bezimiennego 

dopływu Chodelki występują liczne, małe zagłębienia bezodpływowe, stale lub okresowo utrzymujące 

wodę.  

Mało jest również sztucznych zbiorników wodnych. Największe z nich znajdują się w Zalesiu (dolina 

Zalesianki), w Babinie i Bełżycach o powierzchni 0,87 ha (dolina Krężniczanki). 

Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0m ppt.  

 

Biorąc pod uwagę miąższość osadów słabo przepuszczalnych, głębokość warstw wodonośnych, 

pokrycie zapotrzebowania na wodę i odprowadzanie ścieków w oparciu o system wodociągowy i 

lokalny kanalizacyjny (w rejonie omawianego Zakładu brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) 

oraz właściwą gospodarkę odpadami na terenie Zakładu można stwierdzić, że planowana inwestycja 



 50 
 

nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan czystości gleby i nie będzie stanowić zagrożenia dla 

wód podziemnych.  

15. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ 
 

Z uwagi na proces spalania węgla kamiennego w kotłowni, przeprowadzono analizę w zakresie 

jego wpływu na stan atmosfery.   
Do oszacowania wpływu przedsięwzięcia na stan czystości atmosfery zastosowano metody 

prognozowania w oparciu o uznane procedury i symulacje komputerowe.  

Przeprowadzono obliczenia komputerowe w zakresie pełnym rozkładu stężeń długookresowych w 

terenie  na poziomie terenu (z=0m) w siatce receptorów x{0 ÷ 200}, y{0 ÷ 200} co 10m – z 

wyłączeniem terenu działek inwestycyjnych a wyniki obliczeń załączono do opracowania. 

Z uwagi na zabudowę zagrodową zlokalizowaną w promieniu 10-ciu wysokości emitora kotłowni 

przeprowadzono obliczenia dla punktów (odpowiadających domom) na poziomie terenu i  na 

wysokości 3,0m ppt. 

Wyniki obliczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w formie graficznej, tj. w 

postaci wykresów izolinii stężeń najbardziej niekorzystnego zanieczyszczenia.  

 

Do obliczeń rozkładu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń wykorzystano program komputerowy 

(do obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) wg Systemu „OPA 

03”, opracowany przez I.Stein i K.Wieczorka z Z-du Usług Komputerowych w Łodzi, posiadający atest 

Instytutu Ochrony Środowiska. 

Wielkość, charakter pracy i lokalizacja Zakładu na terenie bezpośrednio przylegającym do drogi 

gminnej i pól uprawnych, w otoczeniu działek będących własnością Inwestora wyklucza konieczność 

przeprowadzania analizy akustycznej – za wyjątkiem 2-u domów na działkach sąsiadujących z działką 

inwestycyjną. 

Z uwagi na sąsiedzką zabudowę zagrodową z 2-oma parterowymi domami, tj. domem nr 44 na działce 

1380/1 i domem nr 49 na działce 1374/1, przeprowadzono sprawdzające akustyczne obliczenia 

komputerowe dla instalacyjnych źródeł hałasu. 

W pozostałych komponentach środowiska zastosowano opisową metodę porównawczą stanu 

przewidywanych uciążliwości dla środowiska do stanu wzorcowego, określonego przepisami 

techniczno-budowlanymi.  

16. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI 
ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE 
ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE 
PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA  ŚRODOWISKO 
 

Lokalizacja, poza specjalnymi obszarami ochrony siedlisk i obszarami specjalnej ochrony 

ptaków Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, wykluczyła analizę oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na te obszary chronione.   

W załączeniu Karty... kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, z zaznaczoną działką planowanego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i przylegającymi działkami będącymi w posiadaniu Inwestora. 
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17. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
  

Obecnie obowiązujące przepisy prawa zapewniają możliwość udziału społeczeństwa w 

prowadzonym procesie inwestycyjnym. Analizując założenia inwestycyjne, społeczno-ekonomiczne 

znaczenie planowanego przedsięwzięcia, docelowe oddziaływanie Z-du na otaczające środowisko 

zamykające się w granicach działki należącej do Inwestora oraz przewidywany wpływ na zdrowie i 

bezpieczeństwo ludzi, opisane we wcześniejszych rozdziałach opracowania - nie można zauważyć 

racjonalnych przesłanek zarzewia konfliktów społecznych.  

I tak:  
• w zakresie emisji do atmosfery – pogorszenie stanu atmosfery nie będzie odczuwalne dla 

mieszkańców okolicznych domów. Otrzymane wyniki obliczeń w zakresie ochrony powietrza 

wskazują, że nie należy się spodziewać zagrożenia zdrowia ludzi. Nie przewiduje się protestów 

społecznych związanych z emisją w tym zakresie. 

Wpływ emisji zanieczyszczeń powstającej w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie praktycznie 

ograniczony do obszaru bezpośredniego otoczenia miejsca realizacji prac budowlanych i 

montażowych i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. 

• w zakresie emisji hałasu – poziom hałasu wynikający z funkcjonowania przedmiotowego obiektu (w 

porze dziennej) będzie praktycznie nierozróżnialny w poziomie istniejącego tła akustycznego (w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi i terenów rolniczych); sytuacja będzie porównywalna ze stanem 

obecnym - emisja hałasu nie będzie zauważalna. Nie przewiduje się protestów społecznych 

związanych z emisją w tym zakresie.  

Ze względu na fakt, że prace budowlano — instalacyjno - montażowe prowadzone będą w porze 

dziennej można przyjąć, że poziom ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych robót, 

spowodowany pracą maszyn budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także 

ruchem pojazdów samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenu chronionego. 

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac 

budowlanych i ustąpi wraz z ich zakończeniem, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na 

klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe 

dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia. 

• w zakresie gospodarki odpadami – nie powinny nastąpić konflikty społeczne w tym zagadnieniu. 

Oddalenie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego od sąsiedzkiej zabudowy mieszkaniowej jest 

na tyle właściwe, że protesty społeczne dotyczące tego zakresu nie powinny się pojawić.  

Prace budowlane będą prowadzone przez firmę zewnętrzną, która będzie wytwórcą odpadów w tym 

okresie.   

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do stosowania takich sposobów lub form usług oraz surowców 

lub materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 

najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub 

zagrożenie życia i zdrowia ludzi. 

Firma Besztak prowadzi działalność produkcyjną  od 10-ciu lat i zasady gospodarowania odpadami 

nie są jej obce. 
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• w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – konflikty mogłyby dotyczyć ścieków spływających z 

terenu zakładu na obce działki sąsiednie, co przy położeniu zakładu i sposobie odprowadzenia 

ścieków sanitarnych i wód opadowych nie jest możliwe. W przypadku tego komponentu konflikty 

również nie powinny wystąpić. 

Prace związane z przebudową budynku i uzbrojeniem terenu nie spowodują zmiany lokalnych 

stosunków wodnych. 

• pozostałe potencjalne konflikty – mające inne podłoże niż środowiskowe, uzależnione są od 

losowych zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie stanowiących zakresu przedmiotowej Karty... 

 

Firma Besztak działa od lat i nie było dotąd żadnych skarg mieszkańców sąsiednich domów na jej 

uciążliwość.  

18. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 
Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu środowiska oraz zmian tego stanu 

zachodzących pod wpływem emisji do środowiska, którego źródłem będzie budowa a następnie 

eksploatacja planowanego przedsięwzięcia.  

Biorąc pod uwagę rodzaj i ilość możliwych emisji zanieczyszczeń z planowanego Z-du monitoring, w 

rozumieniu systemu pomiarów i ocen stanu środowiska w zakresie jakości powietrza i klimatu 

akustycznego, na etapie budowy i eksploatacji jest zbyteczny.  

Emisje zanieczyszczeń nie powodują przekroczeń standardów jakości powietrza. Wpływ hałasu nie 

będzie znaczący.  

Monitoring ścieków odprowadzanych do kanalizacji lokalnej wg warunków umownych z ich odbiorcą. 

Główną metodą monitorowania wielkości emisji odpadów jest prowadzenie na bieżąco kart ewidencji 

odpadów oraz kart przekazania odpadów, zgodnie ze wzorami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213). 

Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji będzie podlegać okresowym kontrolom Wydziału Ochrony 

Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowej/Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i Komendy Straży Pożarnej.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p/poż. 

na wszystkich etapach realizacji inwestycji oraz podczas jej eksploatacji.  

Zainstalowane urządzenia  powinny być eksploatowane zgodnie z DTR – kami producentów. 

Właściciel Z-du winien przeprowadzać na bieżąco kontrole stanu technicznego urządzeń.  

Zużyte podzespoły lub, w razie potrzeby, całe urządzenia powinny być wymieniane na sprawne i nie 

zagrażające bezpieczeństwu pracy.  

Na etapie budowy wymagany jest nadzór budowlany według obowiązujących przepisów branżowych a 

okresowa kontrola poprawności prowadzenia gospodarki odpadami, przez właściwe organy 

administracyjne, winna być przeprowadzana zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.  
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19. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 
2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 
Zagadnienia ochrony środowiska oraz zmniejszenie uciążliwości dla jego poszczególnych 

komponentów jest ważne zarówno w trakcie okresowego prowadzenia prac budowlanych jak i w 

trakcie eksploatacji obiektu jako procesu długotrwałego.  

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje się przestrzeganie zasad, mających na celu 

minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i kulturowe, z ograniczeniem 

zasięgu do granic władania terenem, w tym: 

      -  minimalizację zużycia energii elektrycznej poprzez stosowanie energooszczędnych źródeł światła  

         i  urządzeń z napędem elektrycznym,  

-  minimalizację uciążliwości poprzez stosowanie elementów ochrony akustycznej dla urządzeń  

   wentylacyjnych (podstawy tłumiące akustycznie), 

-  estetyzację Z-du poprzez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, 

-  stosowanie na etapie budowy wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń,  spełniających aktualne 

   wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zużycia paliwa, 

-  minimalizację odpadów poprzez wdrożenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na etapie 

   budowy i eksploatacji, z maksymalnym  odzyskiem odpadów surowcowych. 

 Ze względu na wielkość i lokalny charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się wpływu na  obszary 

 objęte  ochroną w systemie sieci Natura 2000. 

 

Faza realizacji przedsięwzięcia  

W fazie realizacji będą mieć miejsce zakłócenia akustyczne spowodowane pracą sprzętu i 

środków transportu.  

Oddziaływanie na klimat akustyczny otoczenia będzie uzależnione od etapu budowy a praktycznie od 

rodzaju i sposobu wykonywanych prac. 

Do najbardziej uciążliwych prac należy zaliczyć przygotowanie terenu pod budowę, obejmujące 

wykonanie wykopów pod fundamenty planowanego obiektu, przy użyciu ciężkiego sprzętu 

budowlanego. 

Późniejsze prace wykończeniowe, związane z  wyposażaniem i zagospodarowaniem terenu, będą 

odbywać się ręcznie i przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego. 

Na obecnym etapie inwestycyjnym niemożliwym jest precyzyjne określenie ilości, rodzaju i czasu 

pracy maszyn oraz środków transportu, gdyż są one zależne od wielu czynników, m.inn. od 

wyposażenia sprzętowego p-stwa wykonawczego, stanu technicznego wyposażenia, organizacji 

pracy, umiejętności brygady montażowej czy wprawy operatorów.   

Przy tej wielkości inwestycji wykorzystywane będą maszyny, środki transportu średniej wielkości, w 

tym m.inn.: 

1. koparko-ładowarka, 

2. spycharka o mocy 75KM, 

3. żuraw samochodowy o udźwigu   6 ton (rozładunek), 
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4. żuraw samochodowy o udźwigu 16 ton (montaż), 

5. pompa do betonu Stetter, 

6. betonomieszarka Jelczbet, 

7. agregat tynkarski, 

8. samochody samowyładowcze i skrzyniowe o ładowności ~10 ton. 

Nie ma praktycznie możliwości zastosowania zabezpieczeń akustycznych w trakcie budowy. 

Oddziaływanie na otaczające środowisko w czasie trwania budowy można jedynie minimalizować 

poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza budowy i właściwą organizację robót. 

Jedyna realna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu 

sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i środków transportu oraz prawidłowej eksploatacji i 

konserwacji. 

Sprawne maszyny i urządzenia to spełniające również wymogi dotyczące emitowanego hałasu, 

określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

Emisja hałasu od pracujących maszyn budowlanych i przemieszczających się środków transportu nie 

będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na analizowanym terenie, zakończy się z chwilą 

zakończenia budowy i nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.  

Uciążliwością dla powietrza atmosferycznego mogą być spaliny z pracujących maszyn i środków 

transportu ale biorąc pod uwagę przejściowość prac budowlanych należy uznać, że ten etap nie 

spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku, których nośnikiem jest powietrze.  

Niekorzystne oddziaływanie projektowanej inwestycji na otaczające środowisko można minimalizować 

metodami organizacyjnymi, tj.: poprzez właściwą organizację robót budowlanych i placu budowy, 

zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie ich w sprawności technicznej,  

aby nie dochodziło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.  

Należy urządzić zaplecze budowy a powstające odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w 

sposób selektywny - przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca utylizacji lub wykorzystania. 

Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie obiektu do eksploatacji to również 

jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko. 

 

 

Na etapie eksploatacji Inwestycji należy: 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

-  utrzymywać całość instalacji w należytej sprawności i czystości, 

- prawidłowo prowadzić gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami ze szczególnym 

  uwzględnieniem substancji niebezpiecznych. 

 

Zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

a tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia awarii zagrażających zdrowiu czy życiu ludzi i 

zwierząt oraz stanowi otaczającego środowiska winno być realizowane poprzez: 
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-  wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnionym z właściwymi 

rzeczoznawcami  p/poż i sanepid,  

-   zastosowanie urządzeń i rozwiązań w najwyższych standardach techniczno -  technologicznych 

oraz staranną i poprawną eksploatację zainstalowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami ich 

producentów, 

-     właściwą organizację  pracy, 

-     przestrzeganie przepisów bhp, p/poż. i sanepid, 

-     właściwe zagospodarowanie terenu inwestycji z uwzględnieniem zabudowy biologicznej. 

20. JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI, 
OBJĘTEJ OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO, PORÓWNANIE, 
PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI 

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

i wymóg „porównania proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami” w analizowanym 

przypadku nie obowiązuje.  

21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
 

Przedmiotowe opracowanie sporządzono na etapie planowania przedsięwzięcia,  

w oparciu o dane i informacje uzyskane od projektantów oraz  Inwestora.  

Nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

podczas analizowania procesów technologicznych.  

 

W opracowaniu wykorzystano materiały własne oraz powszechnie dostępną literaturę fachową. 

22. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

    Przedmiotowa Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, obejmująca rozpoznanie i oszacowanie 

wartości środowiska naturalnego, obecny stan zagospodarowania terenu, opis szczegółowy 

przedsięwzięcia z rozpoznaniem źródeł i rodzajów uciążliwości (zgodnie z wymaganym zakresem 

Karty..., wynikającym z w/w Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i zawierająca elementy 

Raportu w przypadku istotnych oddziaływań przedsięwzięcia (zgodnie z wymaganym zakresem 

Raportu wynikającym z w/w Ustawy), może stanowić podstawę do wydania przez właściwy organ 

Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia lub Decyzji o 

umorzeniu postępowania w przedmiocie jej wydania. 

Z analizy dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę wynika, iż zmiana sposobu 

użytkowania budynku magazynowo-garażowego na budynek produkcyjno-magazynowo-garażowy, w 

zakresie określonym wnioskiem, nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu, nie będzie 

wprowadzać utrudnień w korzystaniu z terenów przyległych, nie zwiększy uciążliwości dla terenów 

przyległych a tym samym nie będzie generowała konfliktów społecznych. 
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Charakter użytkowania obiektu wraz z towarzyszącą infrastrukturą pozwala na zachowanie czystego 

otoczenia. Przebudowany budynek nie spowoduje pogorszenia stanu otaczającego środowiska ani 

stanu zachowania zabytków (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji).  
Nie stwierdza się kolizji planowanej inwestycji z zasobami przyrodniczymi; nie będzie konieczności 
wycinki istniejącej roślinności, na którą konieczne byłoby uzyskanie stosownego zezwolenia. 

Z przeprowadzonej analizy w zakresie wpływu przedsięwzięcia na otaczające środowisko wynika, że 

w normalnych warunkach eksploatacji planowany obiekt nie będzie stanowić zagrożenia dla 

środowiska; planowana inwestycja nie będzie również nadmiernie uciążliwa na etapie budowy. 

Wnioskuje się o wydanie stosownej decyzji na podstawie przedmiotowej Karty... – na obecnym etapie 

realizacji inwestycji.   

23. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W 
RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU 

23.1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji  

Zamierzenie inwestycyjne to przebudowa budynku magazynowo-garażowego, będącego w 

trakcie realizacji, na budynek produkcyjno-magazynowo-garażowy wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą - położonego na działce o nr ew. 1390/1, obr. 1 BABIN,  w miejscowości Wymysłówka, 

gmina Bełżyce, woj. lubelskie, na budynek produkcyjno-magazynowo-garażowy. 

23.2. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego 

Podstawowym warunkiem umożliwiającym bezpieczną eksploatację inwestycji jest 

przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i p.poż. eksploatacji urządzeń gospodarki wodno – 

ściekowej i w zakresie gospodarki odpadami a także stosowanie się do instrukcji obsługi 

poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie obiektu. 

Pokrycie zapotrzebowania wody na potrzeby socjalno-bytowe i produkcyjne z własnych ujęć 

wodociągowych. 

Studnia  S2 jest źródłem wody wyłącznie do celów przeciwpożarowych.. 

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane będą do lokalnej kanalizacji sanitarnej (szczelny zbiornik 

bezodpływowy). Brak technologicznych ścieków przemysłowych. 

 Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są obecnie powierzchniowo, zgodnie z naturalnym 

spływem, na własny nieutwardzony teren, tj. do ziemi (w tym cieku i zbiornika p.poż.) w granicach 

działek, będących w posiadaniu Inwestora. 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia rozważa się podczyszczanie wód opadowych (z 

zastosowaniem separatorów substancji ropopochodnych, zintegrowanych z osadnikami piasku), 

spływających z terenu utwardzonego przebudowywanego budynku w kierunku zbiornika WS-2, w celu 

ochrony wód powierzchniowych śródlądowych WS-1 i WS-2 przed potencjalnym oddziaływaniem 

zanieczyszczeń zawartych w tych spływach.   
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23.3. Ochrona powietrza 

Planowana kotłownia zostanie wyposażona w nowoczesne kotły IRLEH, zgazowujące drewno, 

węgiel i inne paliwa stałe.  Kotły te posiadają wysoką sprawność cieplną; dzięki zgazowaniu paliwa 

następuje spalanie gazu w palniku z dopalaniem w komorze spalania a w efekcie czysty ekologicznie 

dym i znikoma ilość popiołu. 

23.4. Ochrona przed hałasem 

Teren planowany pod inwestycję oraz tereny sąsiadujące z działką inwestycyjną należą do 

terenów nie objętych ochroną akustyczną (tereny obecnie użytkowane rolniczo, bez zabudowy, jak 

również tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary przemysłowo-składowe (zgodnie z 

zapisami mpzp to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, wody 

powierzchniowe, las, niepodlegające klasyfikacji akustycznej).  

Wyjątek stanowi pas terenu o szerokości ok. 100m przylegający do drogi gminnej działek sąsiednich o 

nr 1374/1 i 1380/1 z pojedynczymi zabudowaniami zagrodowymi. Teren ten sklasyfikowano jako teren 

zabudowy zagrodowej wg L.p. 3 b Zał. Nr 1 obow. Rozp. M. Ś. - LAeq = 55dB w porze dnia. 
 

Przebudowywany budynek, jako źródło hałasu typu budynek, nie wpłynie znacząco na kształtowanie 

klimatu akustycznego na analizowanym terenie. Przyjmując nawet, że poziom dźwięku wewnątrz 

budynku może wynosić max 85dB a izolacyjności akustyczne nie są niższe od 30-40dB w przypadku 

ścian zewnętrznych i 30dB w przypadku okien i drzwi, nie należy się spodziewać znaczącego wpływu 

na klimat akustyczny otoczenia i przekroczenia poziomu hałasu w wysokości 55dB w porze dziennej.  

Prace będą odbywały się wewnątrz budynku wentylowanego mechanicznie - przy zamkniętych 

drzwiach i oknach. Zasadnicze źródła hałasu instalacyjnego będą zlokalizowane wewnątrz budynku o 

akustycznych przegrodach. Ruch samochodowy związany z działalnością Firmy Besztak jest znikomy. 

Powyższe argumenty pozwalają na stwierdzenie, że planowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia 

dla środowiska pod względem emisji hałasu. W analizowanym rejonie występuje rozproszona 

zabudowa zagrodowa (pojedyncze zabudowania). 

Poziom hałasu wynikający z funkcjonowania obiektu będzie praktycznie nierozróżnialny w istniejącym 

tle akustycznym. Hałas z terenu Z-du  będzie tylko „współuczestniczyć” w polu akustycznym 

powodowanym hałasem komunikacyjnym przylegającej drogi gminnej i hałasem pochodzącym od 

pracujących maszyn rolniczych na sąsiednich polach.  

23.5. Gospodarka odpadami 

Niesegregowane odpady komunalne, ze względu na swój skład i charakter, będą podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwie domowym czyli składać się będą z zużytego papieru, 

zmiotek, zużytych opakowań blaszanych, szklanych, z tworzyw sztucznych i innych powstających w 

wyniku utrzymywania czystości i porządku w budynku.  

Odpady te zostaną wywiezione na wysypisko odpadów komunalnych. 

Pozostałe odpady niebezpieczne będą przekazywane uprawnionym jednostkom specjalistycznym. 
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Ilości odpadów powstających w skali roku przyjęto szacunkowo w wysokości > 5 Mg innych niż 

niebezpieczne i < 0,1  Mg odpadów niebezpiecznych 

Wytwórca odpadów w takim przypadku ma obowiązek złożenia w starostwie informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

Wytwórca odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w 

sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213) 

zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji obrotu odpadami.  

23.6. Ochrona biosfery 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na przestrzenne lub indywidualne formy 

ochrony przyrody w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 

Na działce brak jest zadrzewienia i gatunków roślin objętych ochroną przyrodniczą. 

Teren inwestycji nie jest obszarem wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci 

Natura 2000 i obszarach potencjalnych do objęcia ta formą ochrony. 

24. PODSTAWA PRAWNA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ 
DO SPORZĄDZENIA WNIOSKU: 
 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010r., poz. 1397), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lipca 2002r. w sprawie instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity  opublikowany w 

Dz.U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 

4. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

ujednolicony Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 - z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007r., w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 826/2007r., 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 

1291), 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz.87), 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0, poz. 1031), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007r., w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 826/2007r., 
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10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku opublikowane w Dz. U. Nr 0, poz. 

1109/2012r., 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody ( Dz. U. Nr 206, 

poz. 1291), Załącznik nr 6, Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w 

środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń,  

z wyjątkiem hałasu impulsowego, 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 27, poz. 169), 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; tekst ujednolicony (Dz. U. Nr 151/2009,  

     poz. 1220), 

15. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 

      ustaw (  Dz. U. Nr 201, poz. 1237/2008), 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach w 

Dz. U. Nr 185, poz1243 z 2010r.), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1206), 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.Nr 30, poz. 208), 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 

1988 z póżn. zm.), 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w 

ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz. U. nr 229, poz. 1538), 

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 880); tekst 

ujednolicony Dz. U. Nr 151/2009, poz. 1220,  

http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/a403817c1b0b4e73d89da7666a118bee�
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/a403817c1b0b4e73d89da7666a118bee�
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/a403817c1b0b4e73d89da7666a118bee�
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/a403817c1b0b4e73d89da7666a118bee�
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19. Obwieszczenie nr 1/2000 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 

12 września 2000 r., w sprawie wykazu zabytków nieruchomych – obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków – z terenu województwa lubelskiego, (ze zm. w Dzienniku Urzędowym woj. Lubelskiego 

Nr 220, poz. 2846 z 16.12.2004r.), 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku (Dz. U. z 2008 r., nr 235, poz. 1614) 

22. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

23. Antoni Kleczkowski: Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w  Polsce   

wymagających szczególnej ochrony 1:500000, Kraków: 1990, 

24. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza  z procesów 

      energetycznego spalania paliw - materiały informacyjno - instruktażowe seria 1/96 Podsekretarz 

      Stanu  w MOSZN i L,  Pzoa /1159/96 z 30.04.96,  

25. Informacja uzyskana z IOŚ WIOŚ w Lublinie o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza 

      atmosferycznego, 

26. Pakiet programów komputerowych systemu „OPA” Zakładu Usług Obliczeniowych w Łodzi, do 

      obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

27. Program komputerowy do obliczeń akustycznych ZEW-HALAS 92, uzgodniony z Departamentem  

      Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

      i Leśnictwa, 

28. Mapa ewidencyjna, skala 1:1000, 

29. Wypis z rejestru gruntów i budynków, 

30. Mapa zasadnicza w skali 1:500; zagospodarowanie terenu pod planowane przedsięwzięcie, 

31. Dokumentacja hydrologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych dla Firmy 

„BESZTAK”, 

32. Cykl produkcyjny złączy taśm w Firmie „BESZTAK”, 

33. Strony internetowe: geoportal.gov.pl, mos.gov.pl, wios.lublin.pl . 

34.  Materiały z wizji terenowej, informacje uzyskane od Inwestora, projektantów, materiały własne, 

35. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
                      mgr  inż. KRYSTYNA  WRZOSEK 

upr.  projektowe Nr Nr 1690/Lb/82,  1691/Lb/82 i  2066/Lb/92 
                  § 4 ust. 1, 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 a i b 
Rzeczoznawca  P.Z.I. i T.S.  w   zakresie  ochrony  środowiska 
                             Nr 1909/96, specjalność:                                                                                    
ochrona  powietrza  atmosferycznego i  ochrona  przed hałasem 

http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/cc3ab9938ce7e8ad44df471aa8401f9d�
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/cc3ab9938ce7e8ad44df471aa8401f9d�
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/cc3ab9938ce7e8ad44df471aa8401f9d�
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/cc3ab9938ce7e8ad44df471aa8401f9d�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Stanis%C5%82aw_Kleczkowski�
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                                           BIEGŁY                                                                                                  
z  listy Wojewody Lubelskiego w zakresie ocen oddziaływania                                                       
                         na środowisko - Nr 0074/2000                                                      
 
      tel./fax (081) 53 328 60,  kom. 603 187 800         
 

 
 
 

.................................... 
Podpis    Wnioskodawcy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZUPEŁNIAJĄCA 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Z ELEMENTAMI RAPORTU 
O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

− 
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PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO BĘDĄCEGO W 
TRAKCIE REALIZACJI NA BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWO-
GARAŻOWY - na działce o nr ew. 1390/1, obr. 1 BABIN, położonej w 
miejscowości Wymysłówka, gmina Bełżyce, woj. lubelskie 
 
 

 

 
 
             
WŁAŚCICIEL:                                          FIRMA BESZTAK MACIEJ BESZTAK 
                                                                                        24-200 BEŁŻYCE 

                                                   WYMYSŁÓWKA 37 
                                                           tel. st. (81)  5173398, tel. kom. 694379470 

 

 
 
AUTOR OPRACOWANIA:                    mgr inż. KRYSTYNA WRZOSEK                

upr. proj. 1690/Lb/82,  1691/Lb/82,  2066/Lb/92 
§ 4 ust. 1, 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 a i b 

Rzeczoznawca  P.Z.I. i T.S.  w   zakresie ochrony środowiska  
Nr 1909/96, specjalność:  

ochrona  powietrza  atmosferycznego i  ochrona przed hałasem 
BIEGŁY 

z  listy Wojewody Lubelskiego w zakresie ocen oddziaływania  
na środowisko - Nr 0074 

 
                                                tel./fax (081) 53 328 60,  kom. 603 187 800         

 

 

 

 

LUBLIN, PAŹDZIERNIK 2012R. 
 
 
 
 

Lublin, 06.11.2012r. 
FIRMA BESZTAK MACIEJ BESZTAK 
............................................................. 
imię i nazwisko /nazwa Wnioskodawcy 
24-200 BEŁŻYCE 
 WYMYSŁÓWKA 37 
..............................................................                  
adres 
tel. st. (81)  5173398, tel. kom. 694379470 
............................................................ 
nr telefonu kontaktowego 
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Urząd Miejski w Bełżycach 
ul. Lubelska 3 

24-200 Bełżyce 
 

 

 
 

Dotyczy: Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia - przebudowy istniejącej hali magazynowo-garażowej na halę produkcyjno- 

magazynowo-garażową - na działce o nr ew. 1390/1, obr. 1 BABIN, położonej w miejscowości 

Wymysłówka, gmina Bełżyce, woj. lubelskie 

 

  W odpowiedzi na pismo GK. 6220.4.4.2012.RL z dnia 22 sierpnia 2012r. przedkładamy 

Uzupełniającą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia... z prośbą o rozstrzygnięcie, czy w analizowanym 

przypadku winna być wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia czy też, z uwagi na brak kwalifikacji przedsięwzięcia, winna być wydana decyzja o 

umorzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie. 

 

W związku z przebudową budynku magazynowo-garażowego będziemy ubiegać się o pozwolenie na 

zmianę sposobu jego użytkowania, którego uzyskanie jest możliwe na podstawie Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia lub Decyzji o 

umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  w/w Decyzji. 

 

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia właściwym organom a przed dokonaniem 

zgłoszenia tej zmiany może mieć miejsce obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 

 

Obowiązek ten nie dotyczy każdej inwestycji, a jedynie tych inwestycji, które są planowanymi 

przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 

Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

ujednolicony Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).   

Przedsięwzięcia te zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010r., poz. 

1397). 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy w Uzupełniającej Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia.... ustalono, że planowanego przedsięwzięcia nie można zakwalifikować do 
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przedsięwzięcia, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213/2010r., poz. 1397), jako „zabudowy przemysłowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w 

lit. A – przy czym za powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 

budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia”, ani też do żadnej z innych grup przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, ujętych w tym Rozporządzeniu (dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany). 

Na terenie inwestycyjnym jak i w bliskiej odległości brak jakichkolwiek obszarów objętych 

ochroną przyrody (w tym obszarów Natura 2000) oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską. 

Planowana inwestycja nie koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bełżyce i  nie zmieni dotychczasowej funkcji omawianego terenu. 

 

Po zajęciu stanowiska w sprawie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia prosimy o wydanie 

stosownej decyzji na podstawie przedkładanej Uzupełniającej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ... 

– na obecnym etapie realizacji inwestycji.   

 

 

............................... 
/podpis Wnioskodawcy/ 

 

W załączeniu: 

1. Uzupełniająca Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z elementami raportu (w postępowaniu 
dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 - z późn. zm.), w 3 
egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. 
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Załącznik Nr 2 K 
 
 
 

Lokalizacja źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i źródeł hałasu 
 skala 1:1000 

 
 

OZNACZENIA: 
 
Źródło  zanieczyszczeń  powietrza: 
EK – komin kotłowni węglowej 
 
 
1 ÷ 20 – instalacyjne źródła hałasu: 
1 – wentylator dachowy WD16 
2 – czerpnia powietrza nagrzewnicy 
3 – wentylator dachowy WD20 
4 – dachowa wyrzutnia powietrza PD200 centrali wentylacyjnej 
5 – ścienna czerpnia powietrza 
6, 7 – wentylatory dachowe WD16 
8 – dachowa wyrzutnia powietrza PD400 centrali wentylacyjnej 
      z odzyskiem ciepła 
9 – ścienna czerpnia powietrza 
10 – dachowa wyrzutnia powietrza PD250 centrali wentylacyjnej 
11 – ścienna czerpnia powietrza 
12, 13 – wentylatory dachowe WD16 
14 – dachowa wyrzutnia powietrza PD200 centrali wentylacyjnej 
15 – ścienna czerpnia powietrza 
16 – wentylator dachowy WD16 
17 – ścienna czerpnia powietrza 
18 – dachowa wyrzutnia powietrza PD250 centrali wentylacyjnej 
19, 20 – wentylatory dachowe WD16 

 
P1, P2 – punkty obserwacji przy zabudowie chronionej 
 
ABCDEFGH – granice działek będących własnością Inwestora  
                        objętych zakresem siatki obliczeniowej 
 
 
 
 
 
 
 

POWIERZCHNIE UTWARDZONE I POWIERZCHNIE DACHÓW BUDYNKÓW 

ZAKŁADOWYCH NA TERENIE ZABUDOWANYM, SKALA 1:1000 
 
 
 
A1 - dach budynku administracyjno-produkcyjnego z zapleczem socjalnym (z halą produkcyjną 1- ozn. 

jako obiekt Nr 1)  
       A2 -  dach budynku gospodarczo-produkcyjnego z zapleczem magazynowym (z halą produkcyjną – 

ozn. jako obiekt  Nr 2)  

A3 - dach budynku magazynowo-garażowego (ozn. jako obiekt Nr 3)  
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A5 - dach budynku magazynowego (ozn. jako obiekt Nr 5 z wiatą) 

A6 - dach przedmiotowego budynku produkcyjno-magazynowo-garażowego   

P1 - teren utwardzony przy budynkach Nr 1 i Nr 2 - od strony drogi   

P2 - teren utwardzony pomiędzy budynkami  Nr 1 i Nr 2   

P3 - teren utwardzony pomiędzy budynkami  Nr 3 i Nr 5   

P4 - teren utwardzony przy przedmiotowym  budynku produkcyjno-magazynowo-garażowym  

  i budynku magazynowo-garażowym Nr 3  

P5 - teren utwardzony przy przedmiotowym budynku produkcyjno-magazynowo-garażowym  

P6 - teren utwardzony przy przedmiotowym budynku produkcyjno-magazynowo-garażowym  
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