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WPROWADZENIE 
 

„Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia (w dalszej części nazywana KIP) została opracowana 
na zlecenie Inwestora/Wnioskodawcy, tj. firmy MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Walcach 
przy ul. Opolskiej 23A, 47-344 Walce. 
 

Opracowanie niniejsze stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz                                       
z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą położonych w miejscowości Rzepce w obrębie działek  o nr ew. 
176/9, 176/20, 176/19, 176/17, 176/18, 178, 179, 180, 181, 182 obręb ewidencyjny 161002_5.0077 Rzepce, 
gmina Głogówek, powiat prudnicki, województwo opolskie”, w dalszej części opracowania zwanej zamiennie 
STACJĄ PALIW „RZEPCE”. 
Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach inwestycji związanej z budową STACJI OBSŁUGI 
POJAZDÓW ”RZEPCE” , tym samym budowa obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw 
będzie dopełnieniem oferowanych usług. 
W ramach prowadzonego obecnie zamierzenia inwestycyjnego  (etap budowy) powstają: 

 budynek serwisowania pojazdów wraz z myjnią dla samochodów ciężarowych,  z cz. techniczną, 
kotłownią  oraz pomieszczeniem biurowym, 

 budynek pawilonu handlowego stacji paliw. 
Obiekty ww nie kwalifikują się do przedsięwzięć wymienianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia               
10 września 2020 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [12]. 
 
Dalsze działania przewidują budowę stacji paliw oraz obiektów towarzyszących, w szczególności: 

 instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, 
 infrastruktury technicznej oraz obiektów towarzyszących (m.in. pylonów reklamowych, wiaty nad 

dystrybutorami, wiaty na odpady, punktów  serwisowych (kompresor, odkurzacz),itp., 
 strefy postojowej - parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych ,  
 placów manewrowych oraz funkcyjnych, dróg wewnętrznych, 
 budynku magazynowego, w tym pomieszczeń do magazynowania opon oraz budynku warsztatowego, 
 bezodpływowego, szczelnego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych. 

Niniejsze działania prowadzone będą etapowo. W późniejszym terminie planowana jest także dalsza 
rozbudowa  parkingów i  placów funkcyjnych.   
Planowane działania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [12], związane z niniejszą kartą, można 
zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko 
wymienionych w: § 3 ust. 1 pkt 35 ,36, 54, 56, 
zatem przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym procedurę ocen oddziaływania na środowisko w prawie polskim 
jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1], która implementuje 
obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw:  

 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko,   

 Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,  

  Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory,  
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 Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Procedura oceny 
oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest obligatoryjnie, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco 
albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwestię kwalifikacji inwestycji do jednej z powyższych 
kategorii reguluje rozporządzenie Rady Ministrów  z 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko [12].   
Istotą procedury oceny oddziaływania na środowisko, jako instrumentu prewencyjnego, jest przewidywanie 
potencjalnych zagrożeń, które mogą wywierać znaczący wpływa na środowisko (jeszcze na etapie planowania 
inwestycji), a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie.   
 
Do obowiązków inwestora należy staranne i prawidłowe zaklasyfikowanie przedsięwzięcia                                 
(zamierzenia inwestycyjnego) zgodnie z ww rozporządzeniem [12], w szczególności stwierdzenie czy 
planowane przedsięwzięcie należy  do grupy I (zawsze znacząco oddziałujących na środowisko) czy do grupy II 
(mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).  
Spełnienie ww. przesłanki wraz z koniecznością uzyskania decyzji określonych w art.72 ust 1 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  [1], stanowi podstawę do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która powinna być zgodna z art.74 ww. 
ustawy. 

W analizowanym przypadku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje m.in. przed 
uzyskaniem: 

 decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji                  
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane [3] - art. 72. ust.1.  pkt.1 [1], gdyż przedmiotowa inwestycja dotyczy            
w szczególności : 

 budowy nowych obiektów, tj. podziemnych instalacjami do magazynowanie paliw płynnych 
(zbiorników na ON, ON+, PB95, PB98, LPG oraz na AdBlue) oraz instalacji paliwowej 
umożliwiającej  dystrybucję ww. paliw i substancji. 

 
W ramach planowanego przedsięwzięcia pozwolenia na budowę wymagają również obiekty towarzyszące, 
takie jak: 

 powierzchnie utwardzone, tj. miejsca postojowe/parkingi dla samochodów ciężarowych oraz 
osobowych, place manewrowe, funkcyjne oraz drogi wewnętrzne, 

 bezodpływowy zbiornik do retencjonowania wód opadowych i roztopowych, ujmowanych 
przez projektowaną kanalizację deszczową stacji paliw oraz strefy parkingowej. 

 budynki : magazyn i warsztat, 
 budowa pozostałej infrastruktury technicznej oraz  obiektów towarzyszących.  

 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia jest  Burmistrz Głogówka – art. 75, ust.1, pkt 4 [1]. 
 
W oparciu o dane przedstawione w KIP Burmistrz Głogówka, po zasięgnięciu opinii organów opiniujących (art. 
77 ust.1 pkt. 1; art. 78 ust. 1 pkt. 2, 4; art. 156 [1]), tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz właściwego organu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Opolu opcjonalnie: 

 wyda postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko                  
z określeniem jego zakresu, 

 wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Zakres karty jest zgodny z art. 62a oraz art. 63 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 [1], w szczególności  zawiera informacje wskazane w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Zakres karty planowanego przedsięwzięcia - realizacja wymagań prawnych 

 Zakres karty – wg. art. 62a [1] Dotyczy  
lub nie dotyczy 

ocenianego 
przedsięwzięcia 

(TAK/NIE) 

Realizacja  
wymagań   

 
 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające 
analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane : 
1)   rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia TAK KIP_pkt.2  
2)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą 
roślinną 

TAK KIP_pkt.3 

3)   rodzaj technologii TAK KIP_pkt.4  
4)   ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi 
być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 

TAK KIP_pkt.5  

5)   przewidywana ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
oraz energii 

TAK KIP_pkt.6 

6)   rozwiązania chroniące środowisko TAK KIP_pkt.8  
7)   rodzaj i przewidywana ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 
TAK KIP_pkt.7  

8)   możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko TAK KIP_pkt. 9  
9)  obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się                                         
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

TAK KIP_pkt.10  

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego                              
w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej 

NIE (*) Nie uwzględniono. 

11) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na 
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się  w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem 

TAK KIP_pkt.12  

12) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej TAK KIP_pkt.13  
13) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na 

środowisko 
TAK KIP_pkt.7 

14) prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko 

NIE (**) Nie uwzględniono. 

(*)     Przedsięwzięcie nie jest związane z budową infrastruktury drogowej w ramach transeuropejskiej sieci drogowej. 
(**) Przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć wymienianych w § 2 ust.1 [12] – nie jest przedsięwzięciem 

negatywnie oddziaływującym na środowisko.  
 
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na 
podstawie odrębnych przepisów. 
 
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów 
- kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

 
Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie przesłane Pracowni Usług Projektowych POSKART                      

z siedzibą w Krapkowicach przez Inwestora.  
 
Tabela 2. Akty prawne i materiały źródłowe wykorzystane w KIP 

Lp.  PEŁNA NAZWA DOKUMENTU REFERENCYJNEGO/ŹRÓDŁOWEGO 
USTAWY 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                     
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

Tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r., poz. 283 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska  Tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane  
 

Tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz.1186 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  Tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 701 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne Tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r., poz. 310 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  Tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 55 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2020 r., poz282 
9. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku              

i ich naprawie  
Tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r. poz.1862 

10. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku    
w gminach                         

Tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r., poz.1289  

11. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach   

Tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r., .poz. 2010 

ROZPORZĄDZENIA 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r.  w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Dz. U. z 2016 r., poz.1395 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1806 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  

Dz. U. z 2003 r. Nr 217,  
poz. 2141 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu  

Dz. U. z  2012 r. poz. 1031 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  

Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku                                    
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Tekst jednolity 
Dz. U. 2014 r. poz. 112  

19. 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. 2014 r., poz.   zm. 

20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów  

Dz. U. 2020 r. poz. 10 
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21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i żeglugi śródlądowej  z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

Dz. U. 2019 r.  poz.1311 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody  

Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz. 70 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  

Tekst jednolity 
Dz. U. 2014 r. poz. 1713 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Dz. U. 2016 poz. 138 

25. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.  w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

Tekst jednolity 
Dz. U. 2016 r. poz. 1757 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  

Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 

27. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 października 2019 r.   
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Dz. U. z 2019 r. poz.2149 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie 
kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku 

Dz. U. z 2019 r. poz.1383 

POZOSTAŁE MATERIAŁY 
29 Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku - Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiące aktualizację 
dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451) 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 

30. Aktualizacja Planu gospodarowania Wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry na cykl planistyczny 
2016–2021 - zgodnie z Artykułem 13 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                        
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

31. UCHWAŁA Nr VI/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek – Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2019 poz. 1128 
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.22.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 1 marca 2019 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, 
gmina Głogówek. 

32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek zatwierdzonego uchwałą 
Rady  Miejskiej w Głogówku Nr XXVII/194/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku. 

33. Strona internetowa: www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-i-
hydrogeologiczna-zweryfikowanych-jcwpd.html 

34. Geografia fizyczna – J. Kondracki, Warszawa 1988 rok 
35. Strona internetowa: http://www.opole.pios.gov.pl/ 

Monitoring jakości wód podziemnych w województwie opolskim za rok 2017 i 2018, WIOŚ Opole 
36. Strona internetowa: http://www.mos.gov.pl/ 
37. Strona internetowa: http://www.geoserwis.gov.pl 
38. Strona internetowa: https://wykaz.ekoportal.pl  
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39. Strona internetowa: http://www.kzgw.gov.pl/ 
40. Strona internetowa: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/ 
41. Strona internetowa: http://www.geoportal.gov.pl 
42. Strona internetowa: http://mapa.korytarze.pl/ 
43. Strona internetowa: http://mapy.isok.gov.pl/ 
44. Strona internetowa: http://maps.opolskie.pl/ 

 

2. RODZAJ, SKALA ORAZ USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 
Planowane przedsięwzięcie związane jest z budową nowych obiektów, tj. stacji paliw oraz infrastruktury 
technicznej stacji, w tym instalacji zapewniających korzystanie z niezbędnych mediów. Przedsięwzięcie 
związane będzie z budową  obiektów towarzyszących (m.in. pylonów reklamowych, wiaty nad dystrybutorami, 
wiaty na odpady, punktów  serwisowych (kompresor, odkurzacz), budynku magazynowego oraz placów 
manewrowych, funkcyjnych, dróg wewnętrznych oraz zbiornika do retencjonowania wód opadowych                       
i roztopowych).  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko [12], działania związane z niniejszą kartą, można zakwalifikować do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko, które wskazano w: 

 § 3 ust. 1 pkt 35 – instalacje do dystrybucji: 
a) ropy naftowej, 
b) produktów naftowych, 
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, 
niebędących produktami spożywczymi 
- z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego; 

(przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji do dystrybucji produktów naftowych –w tym szczelnych 
dwupłaszczowych  podziemnych zbiorników paliw  wraz z instalacją umożliwiającą dystrybucję ww. paliw), 

 
 § 3 ust. 1 pkt 36 – instalacje do podziemnego magazynowania: 

a) ropy naftowej, 
b) produktów naftowych, 
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, 
niebędących produktami spożywczymi, 
d) gazów łatwopalnych, 
e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d 
- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw 
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej 
pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3; 

(przedsięwzięcie wymaga montażu/budowy podziemnych zbiorników na LPG oraz AdBlue), 
 
 §3 ust. 1 pkt 54  – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8                
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,                  
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
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(przedsięwzięcie związane jest z budową magazynu i warsztatu, zatem dotyczy zabudowy przemysłowej                                   
a powierzchnia  przeznaczona do przekształcenia przekracza 1 ha), 

 
 §3 ust. 1 pkt 56 – garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby 

planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 
a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8              

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,                   
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, 
(przedsięwzięcie związane jest z budową parkingów a powierzchnia  wyznaczonych miejsc postojowych 
przekracza 1ha). 

Realizacja wyżej wskazanych przedsięwzięć wymagać  może przeprowadzenia procedury środowiskowej,                                                                           
w tym wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Budowa STACJI PALIW wraz z  infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą to część  projektowanego 
przedsięwzięcia związanego z budową  STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW. 
Przedsięwzięcie jest/ będzie nadal realizowane etapowo, w ramach zamierzenia inwestycyjnego  powstaną 
m.in. : 

 budynek serwisowania pojazdów wraz z myjnią dla samochodów ciężarowych,  z cz. techniczną, 
kotłownią  oraz pomieszczeniem biurowym (działanie w budowie),  

 stacja paliw z instalacją do magazynowania i dystrybucji paliw (pawilon handlowy w budowie), 
 parking dla samochodów osobowych i ciężarowych,  
 place manewrowe, drogi wewnętrzne, 
 zbiornik  na wody opadowe, 
 budynki: magazyn opon i warsztat, 
 obiekty towarzyszące, 
 infrastruktura techniczna. 
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Rys. 1. Plan zagospodarowania STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW „RZEPCE” 
 
Wybrane obiekty, nie związane z przedsięwzięciami wymagającymi decyzji o warunkach środowiskowych, 
posiadają obecnie status – w budowie. 
W późniejszym etapie planowana jest także dalsza rozbudowa  parkingów i  placów funkcyjnych. 
 
Planowane etapy dalszych prac, w szczególności : 
I Etap  
BUDOWA STACJI PALIW  
Projektowany obiekt (pawilon handlowy stacji) o powierzchni ok. 191,0 m2 i wysokości ok. 4,50 m . 
Przegrody budowlane: – pustaka ceramicznego typu Poroterm  25 cm, dach – płyta warstwowa z rdzeniem 
polipropylenowym gr 15 cm  bramy- panelowe z rdzeniem polipropylenowym 10 cm 
Budynek ogrzewany będzie kotłem o mocy  ok. 30 kW opalany gazem płynnym propan-butan do czasu 
wykonania przyłącza gazu ziemnego.  Kocioł dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.). 
Na wyposażeniu stacji paliw będą : 

 zbiorniki paliwowe, w tym: 
 2 zbiorniki o poj. 100 m3 każdy – podziemny dwupłaszczowy jednokomorowy na ON, 
 1 zbiornik o poj. 80 m3 – podziemny dwupłaszczowy czterokomorowy (z podziałem na komory:                 

I.  25 m3/PB95, II. 25 m3/ON, III. 20 m3/PB98, IV. 10 m3/ON+), 
 1 zbiornik o poj. 20 m3 – podziemny jednokomorowy na LPG, 
 1 zbiornik o poj. 20 m3 – podziemny jednokomorowy na propan-butan (do celów grzewczych 

budynków I,II,IV etapu). 
 zbiornik na płyny techniczne (tj. substancje chemiczne- AdBlue) -podziemny o pojemności 20 m3, 
 5 wysepki z dystrybutorami i wiatą: 

 3 wysepki do obsługi pojazdów ciężarowych (3 wysepki  dwustronne: ON, ADBule), 
 2 wysepki do obsługi pojazdów osobowych (1 wysepka dwustronna: ON, BP98, BP95, ON+,                   

2 wysepka: ON, BP98, BP95, LPG, ON+).  

STACJA PALIW 
( w budowie pawilon handlowy)  

BUDYNEK SERWISOWANIA POJAZDÓW 
WRAZ Z MYJNIĄ SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH    
 ( w budowie) 

STREFA PARKOWANIA  
(PARKINGI) 

BEZODPŁYWOWY ZBIORKI DO 
RETENCJONOWANIA WÓD 

OPADOWYCH 

MAGAZYN OPON NOWYCH 
WARSZTAT 

droga 
wojewódzka 

wyjazd 

wjazd 
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 1 wiata nad dystrybutorami o powierzchni ok. 300 m2 i wysokości ok. ok. 5 ÷ 6 m. 
 
Funkcja obiektu: 
Obiekt będzie użytkowany do magazynowania i dystrybucji paliw: 
- oleju napędowego (ON), 
- oleju napędowego plus (ON+) , np. VERVA   VIPOWER. 
- benzyny bezołowiowej PB98, 
- benzyny bezołowiowej PB96, 
- AdBlue ( płynu katalitycznego). 
W ramach budowy stacji paliw zostaną wybudowane miejsca postojowe związane tylko ze stacją 
paliw w ilości : 
 Około 20 miejsc postojowych na samochody osobowe,  
 Około 16 miejsc postojowych na samochody ciężarowe. 

 
 
II Etap  
BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, działania towarzyszące inwestycji: 

 wykonanie instalacji : wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz bezodpływowego, szczelnego zbiornika do 
retencjonowania wód opadowych i roztopowych o poj. 5 000 m3, instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej, odgromowej, telekomunikacyjnej,  

 budowa wewnętrznych dróg,  
 budowa parkingów, w tym ok. 40 stanowisk dla samochodów osobowych oraz 70 stanowisk dla 

samochodów ciężarowych, 
 budowa placów manewrowych oraz funkcyjnych (stanowiska do pompowania kół, odkurzacz, itp.). 
 oznakowanie oraz wytyczenie wewnętrznych dróg i parkingów. 

 
 
III Etap  
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, W TYM POMIESZCZEŃ DO MAGAZYNOWANIA OPON ORAZ 
BUDYNKU WARSZTATOWEGO  
 
Projektowany obiekt (magazyn) o powierzchni ok.1200 m2 i wysokości ok. 6 -7 m . 
Przegrody budowlane: ściany oraz  dach – blacha trapezowa. Budynek nie będzie ogrzewany. 
Funkcja obiegów: 
Budynek będzie użytkowany do magazynowania opon nowych. 
 
Projektowany obiekt (warsztat) o powierzchni ok.1500 m2 i wysokości ok. 6 -7 m . 
Przegrody budowlane: ściany oraz  dach – blacha trapezowa. Budynek będzie ogrzewany 
Funkcja obiektu: 
Budynek będzie użytkowany  do naprawy i serwisowania samochodów ciężarowych i osobowych. 
 
IV Etap  
ROZBUDOWA STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW  
Projektuje się ponadto dalszą rozbudowę powierzchni zabudowanej, w tym placów funkcyjnych (parkingów, 
na samochody ciężarowe ) do powierzchni 49 026,57 m2. 
 
Projektuje równocześnie , m.in.: 

 przygotowanie miejsc czasowego gromadzenia odpadów,  
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 przygotowanie stanowiska do odkurzania z odkurzaczem, stanowiska do pompowania kół, 
 montaż pylonów reklamowych, innej małej architektury,  
oraz pozostałe działania wg specyfikacji budowlanej. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani krzewów, instalacje prowadzone będzie wyłącznie 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę, pozostały teren zostanie uporządkowany  i przeznaczony na tereny 
biologicznie czynne.  
Przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi standardami budowlanymi i środowiskowymi 
(przepisami, normami). 
 
 
 USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (LOKALIZACJA) 

 
Przedsięwzięcie objęte niniejszą kartą zlokalizowane jest w miejscowości  Rzepce położonej w gmine 
Głogówek, powiat prudnicki, województwo opolskie.  
Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 176/9, 176/20, 176/19, 176/17, 176/18, 178, 179, 180, 
181, 182 obręb Rzepce.  

 
Rys. 2. Lokalizacja inwestycji  
Źródło: www.geoportal 2.gov.pl 
 
Otoczenie terenu inwestycji stanowią: 

 od strony północnej – działka o nr ew. 177, 183, 184,  185, 226  (nieużytki, pola uprawne) 
 od strony wschodniej - działka o nr ew. 176/13, 176/14, 176/15  – droga dojazdowa do  terenu                       

o funkcji przemysłowej (OTACZARNI i  bazy WZD w Opolu), 
 od strony południowej – działka o nr  ew. 176/3– droga gminna, 
 od strony zachodniej – działka  o nr ew.176/4, 158 droga wojewódzka (DW 416). 
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Rys. 3. Działki inwestycyjne 
Źródło: Sip.gison.pl/glogowek 
 

 
 
 USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWEGO ZAGROŻENIA DLA 

ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY ISTNIEJĄCYM I PLANOWANYM UŻYTKOWANIU 
TERENU, ZDOLNOŚCI SAMOOCZYSZCZANIA SIĘ ŚRODOWISKA I ODNAWIANIA SIĘ ZASOBÓW 
NATURALNYCH, WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH ORAZ 
UWARUNKOWAŃ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Przedsięwzięcie usytuowane jest w krajobrazie o charakterze przemysłowym antropologicznie 
przeobrażonym.       
Teren ten wyróżnia się dużym stopniem przeobrażenia i wykorzystania, na znacznym obszarze występują 
zapadliska oraz hałdy z  kamienia i gruzu. W bezpośrednim sąsiedztwie rozwija się działalność przemysłowa. 
Pozostały teren to nieużytki, łąki oraz pola. 
Pozostawienie terenu w istniejącym stanie stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, gdyż jest 
potencjalnym miejscem powstania dzikich wysypisk (lokowania odpadów przez mieszkańców gminy).                           
W ostatnim czasie ww. działki  częściowo uporządkowano, przemieszczono nagromadzone tu od lat hałdy 
ziemi, gruzu i kamieni, a nierówności oraz zapadliska wyrównano, zastosowano kamień naturalny celem 
stabilizacji podłoża pod przyszłe działania inwestycyjne.  W chwili obecnej jest to teren budowy . 
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Zdjęcia1,2. KARTOWANIE TERENOWE - DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA  2018-2019 
Widok od strony zjazdu na drogę gminną, południowa granica działki 
 

 
Zdjęcia 3,4. KARTOWANIE TERENOWE - DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 2018-2019 
Widok od drogi dojazdowej do bazy WZD w Opolu, zachodnia granica działki 
 

Działki objęte działaniami inwestycyjnymi znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje aktualny 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr VI/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W 
GŁOGÓWKU z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek [31]. 
Oceniany teren oznaczono symbolem: 1.U (działki 176/9,178/18) oraz 1U//P/Ef (176/20, 
176/19,176/17178,179,180,181,182), co oznacza odpowiednio: 
U- teren zabudowy usługowej  
 U//P/Ef teren zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki – lokalizowania urządzeń 
fotowoltaicznych wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW . 
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Rys.  4. Fragment cz. graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina 

Głogówek 
Źródło : [31] 
Planowane działanie, objęte niniejszą kartą nie naruszy zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego [31], nie narusza  także ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głogówek zatwierdzonego uchwałą Rady  Miejskiej w Głogówku Nr XXVII/194/2016                
z dnia 29 listopada 2016 roku [32]. 
 
 
 USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD) 

 
Planowana inwestycja położona jest w zlewniach następujących: 

 jednolitych części wód powierzchniowych JCWP PLRW600019117699 - Osobłoga od Prudnika do 
Odry,  

 jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW6000127  (Region Wodny Środkowej Odry). 
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3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA                
I POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ 

 
 SZACOWANA POWIERZCHNIA PLANOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, BILANS TERENU 
 

Tabela 3. Bilans terenu stan istniejący  
Powierzchnia całkowita działek (*) 

176/9 0,508 
176/17 1,039 
176/18 1,593 
176/19 0,5016 
176/20 1,4420 
178 0,1452 
179 0,1442 
180 0,2903 
181 0,1352 
182 0,1331 

 
Powierzchnia całkowita działek pod stację paliw (*) 
176/9, 176/17, 176/18, 176/19, 176/20   
 
Powierzchnia działek pod zbiornik + tereny zielone 
178,179,180,181,182 
 

59 316 m2 
(5,9316 ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,0836 ha 
 
 

0,848 ha 

Powierzchnia budynków  
1. Budynek serwisowania wraz z myjnią sam. ciężarowych (w trakcie realizacji)  
2. Budynek handlowy (w trakcie realizacji) 

(docelowa pawilon stacji paliw) 

1.337,43 m2 

1145,57 m2 

191,86 m2 

 

Powierzchnia dróg dojazdowych, parkingów i placów 
 

0 m2 

 
Powierzchnia biologicznie czynna  
 

57 979 m2 

 
Wskaźniki: 

 powierzchnia zabudowy do powierzchni całkowitej: 2,25 %,  
 powierzchnia terenów zielonych do powierzchni całkowitej: 100 %, 
 powierzchnia dróg i placów do powierzchni całkowitej: 0 %. 

 
Tabela 4. Bilans terenu stan projektowany  
 
Powierzchnia całkowita działek (*) 
 
Powierzchnia całkowita działek pod stację paliw (*) 
176/9, 176/17, 176/18, 176/19, 176/20   
 
Powierzchnia działek pod zbiornik + tereny zielone 
178,179,180,181,182 
 

59316 m2 
 

(5,0836 ha) 
 

(0,848 ha) 
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Powierzchnia budynków oraz wiat, w tym: 
1. Budynek serwisowania wraz z myjnią sam. ciężarowych      ( ok. 1.146 m2) 
2. STACJA PALIW „RZEPCE” (ok.192 m2) 
3. Budynek -magazyn opon ( ok. 1.200 m2) 
4. Wiata nad dystrybutorami ( ok. 320 m2) 
5. Budynek - warsztat  ( ok.1500 m2) 

4357,43 m2 

Powierzchnia dróg dojazdowych, parkingów i placów 49026,57 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna  5 932 m2 
 
Wskaźniki: 

 powierzchnia zabudowy do powierzchni całkowitej: 7,35 %,  
 powierzchnia terenów zielonych do powierzchni całkowitej: 10 %, 
 powierzchnia dróg i placów do powierzchni całkowitej: 82,65 %. 

 
 DOTYCHCZASOWY ORAZ PLANOWANY SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA  TERENU ORAZ POKRYCIA 

NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ 
 
STAN DOTYCHCZASOWY 

Oceniany teren to wydzielona część po byłej żwirowni, działki przewidziane pod inwestycję użytkowane 
były niegdyś jako miejsce usypywania odkładów mas ziemnych oraz wierzchowiny, obecnie wg rejestru 
gruntów działki kwalifikowane są jako grunty rolne (IV b i IVa), pastwiska (PsIV) oraz nieużytki (N). Teren nie 
jest użytkowany gospodarczo. W chwili obecnej jest to teren budowy (warstwa wierzchowiny została usunięta 
z obszaru inwestycji, spryzmowana ziemia magazynowana będzie do czasu zakończenia budowy, materiał 
zostanie ponownie użyty w fazie końcowej inwestycji do niwelacji i wyrównywania terenu oraz tworzenia 
terenów biologicznie czynnych stacji) -zdjęcia 1,2,3,4. 

Teren  posiada przyłącze wodne, sieci elektryczną. Kanalizacja sanitarna jest obecnie w budowie brak 
kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego. Teren  posiada częściowe ogrodzenie (siatka). Wjazd na teren 
nieruchomości odbywa się od drogi gminnej płożonej w południowej  cz. ww. terenu ( działka 176/4). 

 
 

 
            Teren należący do wnioskodawcy 
Rys.5. Stan istniejący, granica działek- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 
Źródło: Google Earth Pro 

 

wjazd 



Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia  
pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi                   
w miejscowości Rzepce w obrębie działek  o nr ew. 176/9, 176/20, 176/19, 176/17, 176/18, 178, 179, 180, 181, 182 

obręb ewidencyjny 161002_5.0077 Rzepce, gmina Głogówek, powiat prudnicki, województwo opolskie”. 
 - na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 

 

Pracownia POSKART                                                                                                          17 | S t r o n a  

 
STAN PROJEKTOWANY 
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy budowy nowych obiektów (budynków, wiat, dróg dojazdowych, placów 
postojowych oraz funkcyjnych a także zbiorników) oraz instalacji (wod-kan, deszczowej., elektrycznej, 
oświetleniowej, gazowej). 
Stan obecny (kwiecień 2020 r. faza projektowania) - inwestor posiada warunki przyłączeniowe do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, do wykonania pozostaje 300 m ww kanalizacji. Na terenie inwestycji oraz jej 
otoczeniu brak jest gminnej kanalizacji  deszczowej. Sieć gazowa (projektowana), wg założeń projektowych 
realizacja będzie  możliwa do końca 2020 r. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani 
krzewów, instalacje prowadzone będzie wyłącznie na terenie przeznaczonym pod zabudowę, pozostały teren 
zostanie uporządkowany  i przeznaczony na tereny biologicznie czynne. 
Wjazd na teren stacji prowadzony będzie z drogi wojewódzkiej 416 (działka o nr ew. 158) a wyjazd 
zorganizowano na drogę gminną (działka o nr ew. 176/3) i dalej na drogę wojewódzką ( rys. 1). 
 

4. RODZAJ TECHNOLOGII 
 

 NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI 
 
Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane typowe dla tego typu prac budowlanych materiały                    
i surowce. Materiały i wyroby przewidziane do budowy będą posiadały atesty i świadectwa wydane przez 
uprawnione jednostki dopuszczające do ich stosowania w procesie budowlanym. Prace budowlane 
powodujące podwyższoną emisję hałasu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.  
Całość prac zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami branżowymi. 
Wszystkie prace będą prowadzone przy maksymalnej ochronie dotychczasowej struktury użytkowej                         
i sposobu zagospodarowania, nie wykraczając poza niezbędny zakres przekształceń wynikających            
z ustalonego zakresu inwestycyjnego. Dla ochrony powietrza atmosferycznego substancje sypkie                            
(np. kruszywo do podbudowy) będą transportowane pojazdami do tego przystosowanymi, osłonięte, np. 
plandekami. Następnie magazynowane w miejscach osłoniętych przed wiatrem. Do prac budowlanych 
stosowany będzie sprawny sprzęt techniczny, zabezpieczony przed możliwością ewentualnych wycieków 
substancji niebezpiecznych do gruntu. W razie awarii, zanieczyszczony grunt będzie zabezpieczony w miejscu 
wykonywania robót. Roboty budowlane prowadzone będą z zapewnieniem płynności robót oraz                               
z ograniczeniem pracy ciężkiego sprzętu do godzin dziennych. 
 
 

 NA ETAPIE EKSPLOATACJI INWESTYCJI 
 
Po realizacji inwestycji teren ten wykorzystywany będzie jako stacja obsługi pojazdów, która obsługiwać 
będzie flotę samochodową  należącą do firmy MORAWIEC TRANSPORT Sp. z o.o. (również należącej do 
Wnioskodawcy). 
Z projektowanej inwestycji  korzystać będą także lokalne firmy transportowe oraz klienci indywidualni. 
Po realizacji przedsięwzięcia na ocenianym terenie funkcjonować będzie : 

 STACJA PALIW (system 24 h/dobę), 
 SERWIS SAMOCHODOWY (czynny od poniedziałku do soboty w godzinach. 6-18), 
 MYJNIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (czynna od poniedziałku do soboty w godzinach. 6-18), 

Stacja  obsługiwana będzie przez 20 – 25 pracowników, w systemie 3 zmian (24h/d). 
 
Zakładany ruch pojazdów: 
- dystrybucja paliw : sam. osobowe – ok. 175 200 sam/rok, sam. ciężarowe – ok. 175 200 sam./rok; 
- myjnie :  sam. osobowe – ok. 36 500 sam/rok, sam. ciężarowe – ok. 8 760 sam./rok. 
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Szacowana dystrybucja paliw: 
Olej napędowy (ON, ON+)  - ok. 17 000 000 l/rok, 
Benzyna (PB95, PB98)    - ok.  600 000 l/rok, 
LPG ok.    -  ok.  300 000 l/rok, 
Sprzedaż substancji : Ad Blue   - ok.  105 000 l/rok. 
 
 

5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego skalę oraz brak przewidywanego ponadnormatywnego 

oddziaływania na środowisko Inwestor poddał analizie: 
 

- WARIANT INWESTYCYJNY „1” związany z niniejszą kartą – dot. w szczególności działań inwestycyjnych 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko naturalne [12] W ramach 
planowanego zadania powstanie nowy obiekt - STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW, która obsługiwać będzie flotę 
samochodową  należącą do firmy MORAWIEC TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku, w tym również   
stacji paliw wyposażona w zbiorniki magazynowe oraz instalację do dystrybucji paliw. 
Stacja obsługiwać będzie pojazdy ciężarowe oraz osobowe. Z projektowanej inwestycji  korzystać będą także 
lokalne firmy transportowe oraz klienci indywidualni. 
Projektuje się wyodrębnione obiekty, budynki oraz stanowiska pełniące samodzielne funkcje, m.in. stację 
paliw, wiatę, zbiorniki (paliwowe, na medium grzewcze, technologiczne, na wody opadowe), miejsca do 
czasowego gromadzenia odpadów, parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place manewrowe, 
funkcyjne, budynki (magazyn oraz warsztat),  drogi wewnętrzne oraz pozostałą   infrastrukturę techniczną. 
 
Wariant ten zakłada: 

 budowę oddzielnych obiektów pełniących odrębne funkcje,  
 wykorzystanie niskoemisyjnych surowców energetycznych, medium grzewcze planowane do 

wykorzystania to gaz propan-butan (wstępny etap budowy), następnie przejście na gaz ziemny 
wysokometanowy GZ50 (etap docelowy 2020 - po rozbudowie sieci gazowniczej w rejonie 
planowanej inwestycji, wykonaniu przyłącza gazowego i  otrzymaniu warunków dostawy medium), 

 odprowadzanie ścieków przemysłowych  (mieszaniny ścieków technologicznych oraz bytowych) do 
kanalizacji sanitarnej gminy Głogówek,  

 wykonanie zakładowej kanalizacji deszczowej obejmującej teren STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW, która 
zatrzymywać będzie wody deszczowe celem ich dalszego wykorzystania nadmiaru wody do 
nawadniania terenów zielonych oraz zraszania dróg dojazdowych. 

   retencjonowanie wód opadowych i roztopowych w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku wód 
opadowych oraz ich gospodarcze wykorzystanie na terenie STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW, 

 gromadzenie odpadów (np. opon, opakowań po detergentach, itp.) w kontenerach morskich 
zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. 
 

Możliwy do realizacji WARIANT ALTERNATYWNY „2” związany  również z budową stacji obsługi pojazdów,              
w której obsługiwane będą samochody osobowe oraz ciężarowe, w zakresie usług oferowanych w wariancie 
„1”. 
Wariant ten zakłada: 

 budowę jednego obiektu (stacji paliw, myjni, budynków funkcyjnych w jednym obiekcie 
wielkokubaturowym),  

 budowę jednej wspólnej kotłowni opalanej węglem kamiennym (medium o wysokim stopniu emisji)      
z której ciepło oraz ciepła woda użytkowa dostarczane będzie do poszczególnych pomieszczeń.                         
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 budowę myjni złożonej ze stanowisk dla samochodów ciężarowych i osobowych (myjnie portalowe), 
 odprowadzanie ścieków przemysłowych do nowoprojektowanej przy obiektowej oczyszczalni ścieków 

a po ich oczyszczeniu do środowiska glebowo-wodnego położonego w granicy ocenianej 
nieruchomości, 

 gromadzenie odpadów (np. opon) luzem  na placu lub w pomieszczeniu technicznym w big-bagach 
(np. opakowań po detergentach) umieszczonych w budynku stacji, w miejscu gwarantującym ochronę 
przed warunkami atmosferycznymi, 

 wykonanie studni chłonnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi. 
 
 

Z przedstawionych powyżej wariantów wybrano wariant „1”. Według przeprowadzonej analizy 
wariantów „1” i „2”, w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji wariant „1” będzie najbardziej korzystnym dla 
środowiska. 

Zdaniem inwestora wybrany wariant, w szczególności: 
 nie wymaga budowy obiektów wielkokubaturowych, pozwala zastosować technologię konstrukcji 

lekkich, która gwarantuje krótki czas budowy obiektu, a w przypadku potrzeby jego rozbiórki 
powstanie mniejszej ilości odpadów, 

 pozwala użytkować poszczególne  obiekty  indywidualnie, co gwarantuje ciągłość procesów (mycie 
pojazdów, sprzedaż paliw) oraz płynność ruchu pojazdów,  

 pozwoli gospodarczo wykorzystać zgormadzone w zbiorniku wody opadowe, 
 gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie terenów przyległych, w tym środowiska gruntowo-wodnego 

poprzez ochronę zgromadzonych odpadów przed warunkami atmosferycznymi,  
 ogranicza do minimum rozbudowę infrastruktury towarzyszącej (np. ostateczne odprowadzanie wód 

przemysłowych do sieci kanalizacji gminnej  nie wymaga budowy przy obiektowej oczyszczalni), 
wpływa również na ograniczenie  oddziaływania i jego zakres (wyeliminuje potrzebę wprowadzania 
oczyszczonych ścieków  do ziemi, zagwarantuje warunki wstępnego oczyszczania ścieków), 

 wykorzystuje niskoemisyjne źródła energii cieplnej, przez co minimalizuje oddziaływanie emisji  
pyłowej i gazowej (niska emisja PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, CO2, brak emisji sadzy oraz B-a-P), 

 wprowadzi ład przestrzenny w krajobrazie, umożliwi  przewietrzanie terenów zabudowanych poprzez 
rozproszoną zabudowę.  

 
Wariant ten zdaniem inwestora jest wariantem najbardziej ekonomicznym (w zakresie możliwości 

finansowych inwestora) dającym tym samym największą ochronę środowiska naturalnego. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż przyjęte rozwiązania projektowe umożliwią dotrzymanie standardów emisyjnych na 
terenach przyległych do planowanej inwestycji. 
 
 

6. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW 
PALIW ORAZ ENERGII 

Tabela 5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 
Lp. ZAPOTRZEBOWANIE j.m. CELE  

ZUŻYCIA 
ILOŚĆ/ROK (1) DOSTAWCA /ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 
 

REALIZACJA EKSPLOATACJA  

1. WODA [m3/rok] SOCJALNO-BYTOWY  9 231 Zakład Mienia 
Komunalnego. Dział 
Wodociągów                            
i Kanalizacji  

TECHNOLOGICZNY - 2.628 
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w Głogówku 
dostawa nastąpi na 
podstawie warunków 
dostawy wody oraz odbioru 
ścieków 

PORZĄDKOWY Nie wymaga użycia wody 
 

 

2. PALIWA  
ON, ON+ 
PB98, PB95 
LPG 
PROPAN-BUTAN 

 [l/rok] 
 
 
 
[m3/rok] 
 
 

DYSTRYBUCJA 
PALIW 

 
 

OGRZEWANIE 
(co+c.w.u) 

 
- 
- 
- 
- 

 
17 000 000 

600 000 
300 000 
126 500 

Koncerny paliwowe, dostawa 
własna 
 

3. CHEMIKALIA 
1.AdBlue  
(płyn katalityczny) 
2.Sól 
3.Proszek  
4. Wosk  

[l/rok] 
 
 
[kg/rok] 

DYSTRYBUCJA 
SUBSTANCJI 

 
TECHNOLOGICZNY 
(mycie pojazdów) 

  
105 000 

 
5 900 
7 070 
6 200 

Zewnętrzni dostawcy 
 
 

4. ENERGIA 
ELEKTRYCZNA 

[MWh 
/rok] 

   TECHNOLOGICZNY 1577  „TAURON Dystrybucja”  
w oparciu o umowę                                                         
i warunki  

5. ENERGIA 
CIEPLNA  

[MWh/ 
rok] 

Dostarczane będzie z kotłowni zlokalizowanych w poszczególnych obiektach  

(1)  Obliczone dla 312 dni roboczych, przedstawione powyżej ilości są wartościami szacowanymi ustalonymi na 
podstawie przyjętych udziałów (obrotów/dystrybucji wg asortymentu oraz kategorii pojazdów) zaobserwowanych 
na zbliżonej technologicznie stacji paliw położonej przy drodze wojewódzkiej.
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7. RODZAJE ORAZ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII  

 
Tabela 6. Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

RODZAJE I ILOŚCI 
WPROWADZANYCH DO 

ŚRODOWISKA SUBSTANCJI I 
ENERGII 

FAZA 
REALIZACJI EKSPLOATACJI 

ŚCIEKI BYTOWE 
 

 Qmax= 9,0 m3 
Ilość ścieków bytowych związana z obecnością osób 
pracujących przy budowie i montażu instalacji. 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zasobnikach 
typu TOI-TOI (o poj. 1m3) a następnie zostaną 
wypompowane i wywiezione przez firmę specjalistyczną na 
obiekty oczyszczalni ścieków  

Qmax= 231 m3/rok 
Ilość ścieków bytowych uzależniona będzie od ilości osób zatrudnionych na terenie 
Stacji oraz od ilości klientów korzystających z węzłów sanitarnych. 
Projekt zakłada budowę przepompowni i wprowadzanie ścieków do projektowanej  
kanalizacji sanitarnej gminy Głogówek. Inwestor otrzymał od gminy zapewnienie 
rozbudowy sieci oraz możliwość odbioru  www ścieków. 

ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE Nie dotyczy Qmax= 2.628 m3/rok 
Woda używana do mycia pojazdów będzie gromadzoną w przyobiektowym szczelnym, 
wybieralnym zbiorniku wody obiegowej, następnie po wstępnym oczyszczeniu  użyta 
będzie ponownie do wstępnego mycia pojazdów. Celem odświeżenia układu woda 
będzie cyklicznie uzupełnia, a ścieki po oczyszczeniu będą odprowadzane do 
projektowanej  kanalizacji sanitarnej gminy Głogówek. Inwestor otrzymał od gminy 
zapewnienie rozbudowy sieci oraz możliwość odbioru  www ścieków. 
Łączna ilość ścieków  przemysłowych (socjalnych + technologicznych) nie powinna 
przekroczyć ilości wody zakupionej z sieci gminnej. 

WODY OPADOWE I 
ROZTOPOWE 

Wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste” z powierzchni dachowych oraz  „wody brudne” z powierzchni utwardzonych (droga dojazdowa, place                        
i parkingi) będą odprowadzane w sposób zorganizowany za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia oczyszczające 
(zintegrowany  z odmulaczem separator substancji ropopochodnych lub zespół takich urządzeń – obecnie temat w opracowaniu), następnie będą 
odprowadzane do zbiornika retencyjnego o pojemności łącznej ok. 5.000 m3.  Zgromadzone wody w pierwszej kolejności zostaną gospodarczo 
wykorzystane do podlewania terenów biologicznie czynnych. Zakłada się również możliwość zraszania dróg dojazdowych.  Wody opadowe nie będą 
wprowadzane do środowiska gruntowo-wodnego. 
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ODPADY NIEBEZPIECZNE 
I INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wytworzone 
następujące odpady: 
 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi - w łącznej 
ilości ok. 0,002 Mg, 

 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy - w łącznej 
ilości około 0,5 Mg, 

 17 01 07 -  zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych                         
i elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 – ok. 0,3 Mg 

 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione     w 17 05 03 w łącznej ilości 
około 5 Mg. 

 17 04 05  – żelazo i stal w łącznej ilości około 0,2 Mg. 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
Wytwórca odpadów (firma budowlana wykonująca instalację) 
odpowiedzialna będzie za prawidłową gospodarkę odpadem 
wytworzonym w trakcie prac budowlano-montażowych. 
Powstające (na etapie realizacji inwestycji) odpady będą zbierane 
selektywnie w wyznaczonych miejscach w kontenerach lub 
szczelnych pojemnikach, a po ich zapełnieniu odpady przekazane 
zostaną  firmie specjalistycznej posiadające stosowne zezwolenia 
do dalszego zagospodarowania poza terenem zakładu. 

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstawać następujące odpady: 
 13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach, 
 15 02 02*     - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
 15 01 03      -  sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

inne niż wymienione w 15 02 02*, 
 15 01 02      - opakowania z tworzyw sztucznych, 
 15 01 01      - opakowania z papieru i tektury. 
 15 01 10*      - opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
 16 01 03         - zużyte opony, 
 16 02 13*       - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy.  

 
Po realizacji inwestycji, zakłada się że ilości odpadów wytworzonych na terenie 
Stacji kształtować się może na poziomie: 

 odpadów niebezpiecznych, w ilości rocznej 200 -500 kg/rok (teren 
Stacji), 

 odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych  w skutek działalności 
socjalno-biurowej oraz transportu, w ilości rocznej 2-3 Mg/rok. 

 
Mogą powstawać również odpady komunalne, jednak ich ilość będzie trudna do 
oszacowania, zależy ona od wielu czynników, w tym od ilości klientów 
odwiedzających Stację. 
Odpady komunalne powstające w związku z obecnością pracowników                        
(3,3 Mg/rok) będą zbierane i przekazywane firmie wpisanej do działalności 
regulowanej  przez gminę. 

HAŁAS 
 
 

Podczas realizacji przedsięwzięcia będą występować uciążliwości        
w postaci emisji hałasu związane z prowadzeniem prac 
budowlanych.  
Uciążliwość wynikająca z prowadzenia prac budowlanych będzie 
miała zdecydowanie charakter lokalny i będzie ograniczona 
czasowo do najwyżej kilku dni. Jednocześnie realizacja 
przedsięwzięcia będzie miała miejsce tylko w czasie dziennym. Nie 
przewiduje się prowadzenia żadnych prac w czasie nocnym. 

Stacja obsługi pojazdów będzie źródłem oddziaływania akustycznego. 
Źródłem hałasu będą m.in.: 

 transport paliw, odpadów, surowców (źródła liniowe), 
 obliczony poziom mocy  akustycznej dla  sam. ciężarowych dla 

pory dnia – 75,9 dB,  dla pory nocy – oddziaływanie nie 
wystąpi, 

 ruch pojazdów ciężarowych i osobowych, klienci myjni i stacji (źródła 
liniowe), 
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Przewidywany ekwiwalentny poziom dźwięku A hałasu na placu 
budowy L = 80 - 90 dB w zależności od rodzaju i czasu pracy 
urządzeń. 
 
Źródłami hałasu będą: 

 samochody ciężarowe dostarczające materiały 
budowlane/konstrukcyjne,  

 pojazdy osobowe lub busy pracowników dojeżdżających 
na miejsce realizacji inwestycji, 

 ciężki sprzęt budowlany w postaci koparek,  
 sprzęt ręcznych urządzeń do montażu elementów 

konstrukcyjnych, 
 sprzęt ręczny sprzęt mechaniczny i elektromechaniczny. 

 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
W czasie budowy wystąpią zakłócenia akustyczne, które są trudne 
do wyeliminowania. Przekroczenie w czasie budowy poziomów 
dźwięku w środowisku jest przejściowe, a ich uciążliwość związana 
z konkretną fazą robót budowlanych.  
 Lokalność i krótkotrwałość oddziaływania na klimat akustyczny w 
fazie budowy umożliwia stwierdzenie, że prace te będą miały 
jednoznacznie pomijalny wpływ na ten aspekt środowiska. 

 obliczony poziom mocy  akustycznej dla  sam. ciężarowych dla 
pory dnia – 82,6 dB,  dla pory nocy – 76,0 dB, 

 obliczony poziom mocy  akustycznej dla  sam. osobowych dla 
pory dnia – 91,5 dB,  dla pory nocy – 71,1 dB, 

 obsługa prowadzona w budynku serwisowania pojazdów wraz z myjnią 
sam. ciężarowych – kompresor oraz wyważarka kół (źródła typu 
budynek), 

 obliczeniowy poziom dźwięku wewnętrznej przegrody myjni, 
mierzony 1 metr od ściany, nie powinien przekraczać:  
 na ścianie południowej - 75,0 dB(A),  
 na ścianie wschodniej – 72,0 dB(A),  
 na ścianie północnej – 80,0 dB(A), 
 na ścianie zachodniej – 76,0 dB(A),  
 na dachu – 60,0 dB(A).  

oddziaływanie wystąpi jedynie w porze dnia.  
 

 praca wentylatorów oraz stanowisk pompowania kół, odkurzacza, 
wentylatory dachowe pawilonu (źródła wszechkierunkowe),  

 moc akustyczna pojedynczego źródła – 45÷80 dB praca 
uzależniona od temp. zewnętrznej (ilość źródeł – ok. 7) 

Głównymi źródłami hałasu będą pojazdy poruszające się po terenie Stacji (klienci 
i dostawa paliw). 
Z punktu widzenia obliczeń rozprzestrzeniania hałasu komunikacja (droga) 
stanowi liniowe źródło hałasu. Poziom hałasu uzależniony będzie zatem od liczby 
i rodzaju pojazdów poruszających się po terenie zakładu.   

Czas pracy wymienionych wyżej źródeł emisji hałasu będzie warunkowany pracą 
stacji (24 h/dobę). STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW pracować będzie  zarówno                  
w porze dnia jak  i w porze nocy. Według oceny autora KIP najistotniejsze 
oddziaływanie będzie miało miejsce w porze dnia, co jest uwarunkowane pracą 
głównych źródeł  (stacji obsługi pojazdów ciężarowych, myjni oraz stacji paliw). 
Projektowana stacja położona jest na terenie dla którego obowiązuje aktualny 
plan zagospodarowania przestrzennego [31]. Teren stacji oraz tereny będące                 
w zasięgu oddziaływania ww. inwestycji to tereny oznaczone jako : 
1.U oraz 1 U/P/Ef - teren zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz 
elektroenergetyki, 
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1.KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 
Poza ww. terenem występują strefy izolacyjne. Strefa zabudowy usługowej, 
przemysłowej oraz tereny komunikacyjne, jako tereny nie wymienione w 
załączniku do ww. rozporządzenia, nie podlegają ochronie akustycznej.  
 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa  to: 

 zabudowa wsi Rzepce (ok. 0,450 km położona w kierunku północnym, 
pierwsze zabudowania po drugiej stronie drogi wojewódzkiej DW416), 

 zabudowa wsi Leśnik (ok. 2 km położona w kierunku zachodnim), 
 zabudowa m. Głogówek /Olszynka (ok. 1 km położona w kierunku 

południowym), 
od terenu inwestycji. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie, w związku z lokalizacją (znaczne odległości od 
zabudowy) nie będzie stanowić zagrożenia akustycznego dla najbliższego 
obszaru podlegającego ochronie akustycznej w porze dnia oraz porze nocy. 
 

EMISJE PYŁOWE  
 I GAZOWE 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w znaczący sposób na 
jakość powietrza,  działania  dotyczą prac budowlanych, zatem 
oddziaływanie na stan i jakość powietrza wiążę się z powstaniem  
typowych emisji (SO2, CO2, CO, pył PM10, pył PM2,5 oraz 
węglowodory alifatyczne i aromatyczne) towarzyszących dostawie 
surowca na plac budowy oraz powstających podczas pracy 
pojazdów mechanicznych. Występujące oddziaływanie ustanie z 
chwilą zakończenia prac inwestycyjnych.     
 

Instalacja będzie źródłem wprowadzania do powietrza:  
- EMISJI ZORGANIZOWANA POCHODZĄCYCH  Z PROCESÓW ENERGETYCZNYCH  
ORAZ TECHNOLOGICZNYCH uwarunkowana zużyciem gazu GZ50  w 2 kotłach 
gazowych o mocy do 100 kW oraz  30 kW (zużycie roczne – tabela 5 KIP). 
 
Tabela P1. Szacowana wielkość emisji ze spalania gazu w kotłach gazowych   

Substancja Emisja (*) 
[kg/h] [Mg/rok] 

SO2 3,4680 x 10 -8 1,5160 x 10 -7 
NO2 4,3928 x 10 - 5 1,9203 x 10 -4 
CO 8,6700 x 10 -6 3,7901 x 10 -5 
CO2 5,7800 x 10 -2 2,5267 x 10 -1 

Pył PM10 (**) 1,4450 x 10 -8 6,3168 x 10 -8 
(*) wskaźniki wg KOBIZE Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, małe kotły do 0,5 MW 
(**) Pył MP2,5 – 90% pyłu PM10. 
Gaz będzie użyty w c.o. oraz do przygotowania c.w.u. 
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Tabela P2. Szacowana wielkość emisji z przeładunku  i dystrybucji paliw (ON, 
ON+, PB98, PB95, LPG) 

Substancja/paliwo Emisja 
w. alifatyczne w. aromatyczne 

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

ON,ON+ 0,143312 0,065976 0,061194 0,028172 

PB95, PB98 0,024666 0,002161 0,010532 0,000923 

LPG 0,050000 0,004867 brak brak 

razem 0,217978 0,073004 0,071726 0,029094 
 
 - EMISJI NIEZORGANIZOWANA ZWIĄZANA Z RUCHEM POJAZDÓW               
Tabela P3. Szacowana wielkość emisji powstającej w trakcie ruchu pojazdów 

ciężarowych  oraz osobowych po terenie stacji  
Substancja Emisje (*) 

kg/h Mg/rok 
SO2 0,010933 0,081863 
NO2 0,099750 0,746926 
CO 0,045320 0,339356 
W. alifatyczne 0,008779 0,065740 
W. aromatyczne 0,016551 0,123934 
Pył PM10 (**) 0,004551 0,045766 

 (*) Dotyczy dostawy paliw, wywozu odpadów, ruchu pojazdów związanych                             z 
dystrybucją paliw oraz ruchem klientów  korzystających z myjni 

(**)  Wg założeń frakcja 0-2,5 stanowi 98% pyłu zawieszonego PM10. 
Mając na uwadze fakt iż  przedstawione powyżej oddziaływanie będzie miało 
charakter niezorganizowany o małym, lokalnym zasięgu ocenia się, iż 
eksploatacja stacji nie  będzie stanowiła zagrożenia emisyjnego dla terenów 
przyległych.  

PROMIENIOWANIE 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

Nie dotyczy  
 

Nie dotyczy  
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie będą zainstalowane żadne 
źródła promieniowania jonizującego, ani urządzenia stanowiące istotne źródła 
niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, stwarzającego 
zagrożenie dla ludzi i środowiska. 
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8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 
 
W celu zminimalizowania ujemnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska 
naturalne i zdrowie ludzi przewidywane są m.in. następujące rozwiązania organizacyjne, technologiczne 
oraz zabezpieczenia proekologiczne: 
 

 odprowadzanie ścieków przemysłowych, będących mieszaniną wód bytowych oraz 
technologicznych bezpośrednio do kanalizacji gminy Głogówek, 

 planuje się także  zaprojektowanie dla ścieków technologicznych urządzeń podczyszczających 
oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania wody obiegowej, 

 wykonanie szczelnej, wyprofilowanej nawierzchni terenów wewnętrznej obsługi 
komunikacyjnej (dróg oraz placów funkcyjnych) pozwalającej na uchwycenie całości spływu 
wód opadowych kolektorami deszczowymi, 

 wykonanie zbiornika do retencjonowania wód opadowych. pozwalającego gospodarczo 
wykorzystywać zebrane wody opadowe w miejscu ich powstania, 

 użycie urządzeń oczyszczających na układzie kanalizacji wód deszczowych (zintegrowany                      
z odmulaczem separator substancji ropopochodnych lub zespół takich urządzeń), 

 zabezpieczenie czasowo przechowywanych odpadów przed infiltracją wód opadowych                           
a następnie przekazywanie ich specjalistycznym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania, 
inwestor planuje prowadzić prawidłową gospodarkę  odpadami zgodnie  z ustawą o odpadach. 
Odbiór odpadów prowadzony będzie przez podmioty posiadające zezwolenie na odbiór oraz 
gospodarcze wykorzystanie odpadów, 

 zastosowanie dwupłaszczowych zbiorników magazynowych paliw płynnych, 
 wyposażenie instalacji paliwowej (na przewodach oddechowych) zaworów oddechowych                       

z przerywaczem ogniowym oraz zabezpieczeniem przeciw detonacyjnym. 
 wykonanie systemów monitoringu technologicznego instalacji magazynowania i dystrybucji 

paliw płynnych, 
 hermetyzację procesu napełniania zbiorników magazynowych paliw płynnych z autocysterny 

dzięki zastosowaniu wahadła gazowego, 
 zgromadzenie na terenie stacji paliw środków do szybkiej neutralizacji wycieków, 
 używanie odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno 

jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, 
 prowadzenie okresowych kontroli i przeglądów eksploatacyjnych instalacji (w tym  

separatorów). 
 
 
 

9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 
Planowane przedsięwzięcie, w związku z zakładaną technologią i prognozowanym zużyciem surowców                      
i materiałów, a także energii i wody nie będzie powodować oddziaływań  w zakresie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu i zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych.                        
Z uwagi na odległość od granic państwa nie przewiduje się powstania zagrożeń środowiska 
powodujących transgraniczne oddziaływanie na środowisko.  
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10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY                        
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W STOSUNKU DO OBSZARÓW CHRONIONYCH 

PROGRAMEM NATURA 2000 
 
 

 
 

Rysunek. 6 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle form ochrony przyrody 
Źródło:  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [7], formami ochrony przyrody są:  

 parki narodowe,  
 rezerwaty przyrody,  
 parki krajobrazowe,  
 obszary chronionego krajobrazu,  
 obszary Natura 2000,  
 pomniki przyrody,  
 stanowiska dokumentacyjne,  
 użytki ekologiczne,  
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości: 
 
Jednocześnie planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza: 

 obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
 obszarami wybrzeży, 
 obszarami górskimi lub leśnymi, 
 obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych,  
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 obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
 obszarami przylegającymi do jezior, 
 obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
 Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z negatywnym wpływem na obszary objęte ochroną,   

w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.  
 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z negatywnym wpływem na obszary objęte ochroną,                       
w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.  

 
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo, zaś na etapie 
eksploatacji nie będzie oddziaływać ponadnormatywne - nie będzie powodować zagrożenia jakości 
środowiska określonego w przepisach prawa. Przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny - nie 
zachodzi przypadek trans granicznego oddziaływania na środowisko. 
 
 
 KORYTARZE EKOLOGICZNE  

Zgodnie z mapą korytarzy ekologicznych [42] w Polsce przez w zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia  nie przebiegają krajowe  i główne korytarze.  Lokalizację korytarzy położonych                          
w pobliżu planowanej inwestycji przedstawiono poniżej. 

 
 

 
Rys. 7. Lokalizacja Stacji obsługi pojazdów na tle map przedstawiających przebieg  korytarzy ekologicznych   

(mapa korytarzy ekologicznych 2005 oraz 2012 [42])  
Źródło: http://mapa.korytarze.pl/ 
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż mapy powstały w wyniku realizacji dwóch etapów prac:  
- etap I - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla obszarów 

Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków,  
- etap II - w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze 

środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych 
ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej                                
i kontynentalnej.  

 
 
11. CELE ŚRODOWISKOWE DLA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
 

 CELE ŚRODOWISKOWE DLA JCWP 
 
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę JCWP (Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych - RZECZNYCH) dokonaną na podstawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze Dorzecza Odry [29]. 
 
 
Tabela 7 . Charakterystyka Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Osobłoga od Prudnika do 

Odry – PLRW600019117699 wg aPGW [29] 
 
Lp. JCZWPrz Nazwa Lokalizacja Monitoring 

[tak], [nie] 
Status/ 

potencjał 
ekologiczny 

Status/ 
potencjał  

chemiczny 

Aktualny 
stan JCWP 

Re
gi

on
 

w
od

ny
 

N
az

w
a 

do
rz

ec
za

 

RZ
G

W
 

1. PLRW 
600019117699 

Osobłoga 
od Prudnika 

do Odry W
ar

ty
  

O
dr

y 

W
ro

cł
aw Tak dobry dobry zły 

Ocena nie osiągnięcia celów 
środowiskowych 

Niezagrożona  

Odstępstwo  
Typ odstępstwa: 
 
Uzasadnienie odstępstwa: 
Termin osiągnięcia celu: 

Nie 
Nie dotyczy 
 
Nie dotyczy 
2015 

Wyznaczony cel środowiskowy  
 ekologiczny 
 chemiczny  

 
Dobry stan ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Działania  zalecane do 
wdrożenia na obszarze dorzecza 
Odry przypisane do JCWP i 
JCWPd tab.66 , str. 791 [29] 

Nie wyznaczono. 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  [29] – aktualizacja 2016r.  
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Tabela 8. Ocena Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd PLGW6000127  (Region Wodny Środkowej 
Odry) wg karty udostępnionej przez Centralną Bazę Danych Geologicznych                       (cz. danych) 

 

 
Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych (cbdg@pgi.gov.pl) 
 
 CELE ŚRODOWISKOWE ORAZ WYJĄTKI wg PLANU [30]. 

 
Dobry stan w przypadku większości wód nie został osiągnięty do roku 2015. Zanieczyszczeń wód 
powstałych w ciągu dziesięcioleci nie da się często wyeliminować w ciągu kilku lat, a z pewnością nie we 
wszystkich wodach jednocześnie. Dlatego w roku 2015 dokonano aktualizacji planów gospodarowania  
wodami oraz programów działań w oparciu o doświadczenia zdobyte w poprzednich latach. 
W chili obecnej obowiązuje zasada, że jeśli do danej jednolitej części wód odnosi się kilka celów, 
wówczas stosuje się ten, który jest najbardziej wymagający (artykuł 4 ustęp 2 RDW). Termin osiągnięcia 
celów środowiskowych to 22 grudnia 2015 roku. Termin osiągnięcia dobrego stanu JCWP i JCWPd, 
zgodnie z artykułem 4 ustęp 4 RDW, może zostać dwukrotnie przedłużony o sześć lat wraz z podaniem 
uzasadnienia, tj. do 22 grudnia 2027 roku. 

 
 CELE ŚRODOWISKOWE WYZNACZONE DLA JCZWd, JCZWP ORAZ NORMY I CELE DLA 

OBSZARÓW CHRONIONYCH WG PLANU [28] 
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W odniesieniu do Składu opału (opisanego w KIP) zlokalizowanego w miejscowości Dalachów w gminie 
Rudniki w województwie opolskim – stwierdza się, iż  prowadzenie Składu nie pogorszy stanu jednolitej 
części wód (JCW), nie wpłynie również na możliwość  osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału. 
Ze względu na niewielką skalę  działalności oraz brak ingerencji w środowisko gruntowo-wodne (w tym 
brak ingerencji w koryto rzeki) ww. projekt nie będzie wpływał na elementy biologiczne, 
hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne oraz fizykochemiczne wspierające elementy 
biologiczne jakości wód określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r.                         
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych. Biorąc pod uwagę powyższe, inwestycja nie będzie miała 
negatywnego wpływu na stan  chemiczny  i potencjał ekologiczny JCWP, ani też na stan jakościowy                   
i ilościowy JCWPd, nie utrudni  tym samym, ani nie uniemożliwi osiągnięcia celów środowiskowych dla 
nich wyznaczonych. 
 

 
12. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA 
TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ                           
W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA 
MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA   
- W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO 
SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 
W myśl art. 3.ust.1 pkt. 13 ustawy [1] "PRZEDSIĘWZIĘCIE" oznacza cyt." zamierzenie budowlane lub 
inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu,  
w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się 
jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.  

 
Przy czym należy zaznaczyć, iż powiązanie technologiczne występuje wówczas, gdy jedno 
przedsięwzięcie  nie może funkcjonować bez drugiego, zgodnie ze swym przeznaczeniem, bądź gdy 
takie powiązanie jest konsekwencją właściwych przepisów prawnych.  
W prawodawstwie polskim brak wykładni na temat zagadnienia kumulacji oddziaływań, metod                       
i norm jej stosowania, ani nawet definicji. 

 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania, w ocenianym 
terenie brak innych przedsięwzięć. Nie będzie ono również tworzyć kumulowanie się negatywnych 
oddziaływań z przedsięwzięciami istniejącymi oraz planowanymi do realizacji, gdyż na terenie na 
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie 
istnieją przedsięwzięcia dla których wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 
Stacja obsługi pojazdów (Zakład) nie spowoduje  wystąpienia skumulowanych oddziaływań. 
Ewentualne konflikty społeczne mogą wystąpić w przypadku prowadzenia Punktu niezgodnie                         
z założeniami przedstawionymi w KIP. 
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13. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ             
I BUDOWLANEJ, RYZYKO ZMIANY KLIMATU 
 
 POWAŻNA AWARIA  

 
Zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska [2] pod pojęciem poważnej awarii 

rozumie się zdarzenie, w szczególności emisje, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji 
niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Pod pojęciem poważnej awarii 
przemysłowej rozumie się natomiast poważną awarię w zakładzie. 

Stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [24] 
Stacja paliw nie należy do kategorii zakładów „o zwiększonym ryzyku”, a tym bardziej zakładów                         
„o dużym ryzyku”, ponieważ nie spełnia kryteriów klasyfikacji określonych w wyżej wymienionym 
rozporządzeniu w zakresie rodzajów substancji i ich granicznych ilości. Niemniej jednak na terenie 
Zakładu może dojść do zdarzeń awaryjnych takich jak pożar, uszkodzenie zbiorników paliwowych 
pojazdów, itp. W konsekwencji wystąpienia takich zdarzeń mogą zostać zagrożone: powietrze 
atmosferyczne, powierzchnia ziemi, środowisko wodno-gruntowe lub wody powierzchniowe. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia  
szkody w środowisku stosuje się zapisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom                      
w środowisku   i ich naprawie [9]. 

Przez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji 
elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana 
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska: 
a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 

negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub 
siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach 
przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu, wynikającego z 
działania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody [6] lub zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,                    
o której mowa w art. 71 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 [1]. 

b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód; 
c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w 

szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Przez bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku rozumie się wysokie prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości.  
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku prowadzący Zakład jest 
obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, 
działaniach zapobiegawcze są to działania podejmowane w związku ze zdarzeniem, działaniem lub 
zaniechaniem powodującym bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia szkody, w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie emisji. 
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Ustaleń, czy w wyniku danego zdarzenia niepożądanego nastąpiła szkoda w środowisku, dokonuje się 
na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r.                                      
w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku [28]. 
Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo przeprowadzenia 
działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, to na podstawie art. 11 ustawy 
prowadzący Zakład jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony 
środowiska (RDOŚ) i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ), a także na każde 
żądanie RDOŚ niezwłocznie udzielić informacji o powyższych zdarzeniach. 
 
 
 KATASTROWA NATURALNA I BUDOWLANA 

 
Katastrofa naturalna to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na 
rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób 
roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. 

Przepisy prawa budowlanego [3] definiują pojęcie katastrofy budowlanej jako niezamierzone, 
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

 
W świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane katastrofy budowlanej nie stanowi: 
1)  uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 
wymiany; 
2)  uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami – tj. urządzeń 

zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza                              
i urządzenia instalacyjne; 

3) awaria instalacji. 
 
Katastrofą naturalną lub budowlaną może być również zdarzenie wywołane działaniem 
terrorystycznym. 
 
W Polsce występuje coraz więcej zagrożeń związanych z pogodą oraz z jej zmiennością. najczęstsze to: 
intensywne opady deszczu powodujące podtopienia i powodzie oraz silne wichury i lokalne trąby 
powietrzne oraz susze. 
Wskazana lokalizacja planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem terenów zagrożenia 
powodziowego tj. poza  obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (mapa M-33-60-D-c-2). Mając na uwadze 
powyższe stwierdza się, iż ryzyko zalania w trakcie powodzi nie wystąpi. 
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Rys. 7. Fragment mapy -obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 
Źródło : http://mapy.isok.gov.pl/imap/  

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, iż ryzyko wystąpienia stanów powodziowych na tym 
terenie nie wystąpi. 
 
Na etapie projektowania obiektu uwzględnione będą normy i wymagania wskazane w prawie 
budowlanym dot. odporność na wiatry huraganowe, ponadto w fazie eksploatacji Stacja będzie 
prowadzona, przez osoby do tego wyznaczone,  a wymagane prawem przeglądy będą realizowane  
terminowo [3]. 

 
 
 

 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU 
 

Stacja nie wpływa bezpośrednio na powstawanie zmian klimatu. 
 
 

 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUDZI, W TYM WYNIKAJĄCEGE Z EMISJI 
 
Mając na uwadze informacje przedstawione  w KIP stwierdza się ,że zagrożenie dla zdrowia 
ludzi, w tym wynikające z emisji powstającej w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia 
oraz jego eksploatacji – NIE WYSTĄPI. 

 
 

 
14. WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 
W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ 

 
Przedsięwzięcie objęte KIP nie jest związane z budową infrastruktury drogowej w ramach 

transeuropejskiej sieci drogowej. 
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15. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO 
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

 
Stacja obsługi pojazdów  nie dotyczy przedsięwzięć potencjalnie negatywnie oddziaływujących na 

środowisko. 
 
Całkowita likwidacja Stacji dokonana zostanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa.  
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