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Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.17.2012  

z dnia 28.08.2012 r. 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochroni 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 1101, 1104/24, 

1104/26 w Namysłowie. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

– budowę budynku handlowo – usługowego o pow. 187,9 m
2
; 

– budowę budynku myjni automatycznej samochodów osobowych o pow. 80,90 m
2
; 

– instalacje 2 zbiorników podziemnych, dwukomorowych na paliwo płynne (benzyna  

i olej napędowy) o pojemności 50 m
3 

każdy oraz zbiornik podziemny na gaz płynny 

LPG o pojemności 9950 l; 

– budowę wiaty z dystrybutorami o pow. 153 m
2
; 

– stanowisko serwisowe z kompresorem i odkurzaczem; 

– budowę placów manewrowych, dróg, parkingu i dojazdów z drogi.  

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. 

W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty planowanego przedsięwzięcia: 

– wariant 1 (preferowany przez inwestora) obejmujący wskazane wcześniej elementy, 

– wariant 2, w którym przewidziano instalację 2 zbiorników podziemnych o pojemności 

60 m
3
 każdy oraz zainstalowanie 4 dystrybutorów paliwowych zamiast 3. 

Wariant wskazany przez inwestora zawiera instalacje 2 zbiorników podziemnych o 

pojemności 50 m
3
 oraz zainstalowanie 3 dystrybutorów paliwowych zamiast 4, co 

bardziej ograniczy wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko ( w tym na jakość 

powietrza), a także pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska. 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji 

obejmuje: 

 w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego – emisję  

o charakterze niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą 

maszyn podczas budowy infrastruktury stacji paliw. Oddziaływanie to będzie 

krótkotrwałe i odwracalne. 

 w zakresie oddziaływania akustycznego – istotnym etapem, z punktu widzenia 

oddziaływania akustycznego inwestycji, będzie budowa stacji paliw. Na tym etapie 

mogą wystąpić negatywne oddziaływania akustyczne, spowodowane pracami 

budowlanymi montażowymi. Wobec ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej 

i wykorzystywania wyłącznie sprawnego sprzętu, uznać należy, że emisja ta będzie 

miała krótkotrwały i przejściowy charakter, 

 w zakresie gospodarki odpadami – w trakcie budowy powstawać będą typowe odpady 

budowlane, tj. gruz, resztki betonu i materiałów budowlanych, opakowania po 



 2 

materiałach budowlanych, farbach, itp.. Odpady te, będą magazynowane w sposób 

selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a następnie będą 

przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, 

 w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne – negatywny wpływ na 

powierzchnie ziemi związany przede wszystkim z robotami budowlanymi, tj. pracami 

ziemnymi, polegającymi na zebraniu warstwy gleby, niwelacji terenu, wykonaniem 

wykopów zwłaszcza na potrzeby posadowienia podziemnych zbiorników paliw, 

instalacji paliwowej oraz dróg dojazdowych, magazynowaniem materiałów 

budowlanych, poruszaniem się ciężkich pojazdów i maszyn po terenie inwestycji, 

powstaniem ewentualnych drobnych awarii, podczas których może dojść do 

bezpośredniego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi. 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: 

 W zakresie powietrza atmosferycznego, 

Źródłami emisji do powietrza na etapie funkcjonowania stacji paliw będą: 

– napełnianie zbiornika magazynowego paliw,  

– magazynowanie benzyny, 

– tankowanie benzyny do baków pojazdów, 

– napełnianie zbiornika magazynowego na LPG oraz tankowanie pojazdów LPG, 

– spalanie oleju opałowego w kotłowni (kocioł grzewczy o mocy 50 kW), 

– ruch pojazdów samochodowych po wewnętrznych drogach dojazdowych i miejscach 

postojowych w granicach opracowania. 

W celu zmniejszenia uciążliwości związanej emisją zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego przewidziano: 

– dostarczanie paliwa autocysternami i przeładowywanie benzyn do zbiornika 

podziemnego przy zastosowaniu pętli gazowej, w sposób eliminujący emisje do 

powietrza, 

– zastosowanie nowoczesnych dystrybutorów posiadających system odsysania 

oparów podczas tankowania pojazdów, 

– zastosowanie odpowietrzeń zbiornika podziemnego. Przewód lub przewody 

oddechowe będą wprowadzane na wysokość min. 4 m. n. p. t.  

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że  

w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia wartości 

dopuszczalnych ani wartości odniesienia substancji, które będą wprowadzane do 

powietrza. 

 W zakresie oddziaływania akustycznego, 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 

Uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. 

najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem t.j. tereny zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie granicy własności stacji paliw 

w kierunku zachodnim. 
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Źródłem emisji hałasu do środowiska z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie 

projektowana stacja paliw z myjnią oraz wielofunkcyjnym urządzeniem (kompresor - 

odkurzacz). Istotny wpływ na klimat akustyczny będzie miała ilość przyjeżdżających 

pojazdów samochodowych na teren stacji. 

Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej wynika, że przy konkretnych 

założeniach, zwartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, tj. zaprojektowanym 

ekranie akustycznym o wysokości 2,5 m i długości 87 m, nie wystąpią przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed 

hałasem. 

 W zakresie gospodarki odpadami, 

W wyniku eksploatacji stacji paliw będą powstawać odpady niebezpieczne oraz odpady 

inne niż niebezpieczne w tym: opakowania z tworzyw sztucznych, szlamy z odwadniania 

olejów w separatorze, sorbenty, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, 

odpady komunalne. 

Powstające w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, będą 

magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na 

utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przez zanieczyszczeniem gruntu, a następnie 

będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.  

 W zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony środowiska gruntowo – 

wodnego, 

W okresie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w budynku pawilonu 

handlowego będą powstawały ścieki sanitarne. Przewiduje się również ścieki 

przemysłowe z myjni samochodowej oraz wody opadowe i roztopowe, potencjalnie 

zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. 

Ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego 

zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, potencjalnie 

zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, odprowadzane będą 

poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora 

deszczowego biegnącego w kierunku ul. Bohaterów Warszawy. 

Ścieki przemysłowe z myjni samochodowej, odprowadzane będą po podczyszczaniu  

w odstojniku szlamu, a następnie w separatorze substancji ropopochodnych do 

istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów 

Warszawy. 

W celu ograniczenia możliwości przedostania się substancji ropopochodnych do gruntów 

i wód gruntowych, w tym w razie ewentualnej awarii planuje się: 

– zbiorniki dwupłaszczowy, dwukomorowe wyposażone w system pomiarowy 

paliwa, zapobiegający przepełnianiu zbiorników, 
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– czujniki oparów do kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej 

zbiorników, 

– wykonanie terenu wokół dystrybutorów jako nieprzepuszczalnego oraz 

zadaszonego, 

– dostarczanie paliwa autocysternami. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarami o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych, poza formami ochrony przyrody, o których mowa  

w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220 z późn. zm.). 

Zapewnienie właściwej organizacji robót, przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad,                     

a także wykonanie podziemnych zbiorników paliwowych w konstrukcji dwupłaszczowej, 

wyposażenie go w system kontroli przecieków i automatyczny osprzęt do pomiaru ilości 

cieczy oraz wykonanie wszystkich połączeń rurociągów i osprzętu w sposób szczelny, 

zapewni ochronę wód podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem substancjami 

ropopochodnymi. Zastosowanie pętli gazowej w procesie przetaczania benzyn                     

z cystern samochodowych do zbiornika podziemnego, nowoczesnego dystrybutora 

posiadającego system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów, a także 

odpowietrzeń zbiornika podziemnego, pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń od 

powietrza atmosferycznego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest innych obiektów, 

których eksploatacja może być źródłem oddziaływania na środowisko, w związku z czym 

nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia                   

z innymi znajdującymi się w pobliżu przedsięwzięcia o podobnym charakterze. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy 

ochrony przyrody. 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia ( z dala od granic państwa) oraz jego charakter 

(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu 

przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.     

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpieniem poważnej awarii. 

Teren inwestycji objęty jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

przyjętą uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 

r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym 

symbolem B.2U – tereny zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich  

zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu, rzemiosła 

nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o 

podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 


