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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

BUDOWA INSTALACJI REGAZYFIKACJI (ODPAROWANIA) SKROPLONEGO METANU (LNG) 

W M. DŁUGA WIEŚ TRZECIA NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID.  3 OBRĘB DŁUGA WIEŚ TRZECIA, 

GM. STAWISZYN 

Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona została jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 283 ze zm.). 

1. Wstęp 

1.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, 

planowanego na działce o nr ewid. 3 na terenie m. Długa Wieś Trzecia, gmina Stawiszyn, powiat kaliski,  

województwo wielkopolskie. 

Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie budowę instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a więc 

zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 37 – instalacje do 

naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin,  w rozumieniu 

odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, gazów 

łatwopalnych, 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 10 m3 oraz zbiorników na olej o 

łącznej pojemności nie większej niż 3 m
3
, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania 

stałych surowców energetycznych. 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: 

a) zbiornik magazynowy LNG - pojemności do 61 m
3
 (2 szt.), 

b) parownica robocza (2 szt.) - o wydajności roboczej 800 Nm
3
/h , wydajności znamionowej do 1500 

Nm
3
/h, 

c) kontener stacji redukcyjno-pomiarowej  i podgrzewu technologicznego i nawanialni o wydajności do 

1000 Nm
3
/h (1 szt.).  

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

DUON Dystrybucja Sp. z o.o. 

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo 

62-081 Przeźmierowo 
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1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na części działki o nr ewid. 3 obręb 0003 Długa Wieś Trzecia, 

gmina Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. 

Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest na terenie Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego Joanna i Sebastian Janas. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się szklarnie, hale magazynowe oraz infrastruktura 

przedsiębiorstwa. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na niezabudowanej części działki stanowiącej 

zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieużytków (N), pastwiska trwałe (PsV), grunty orne (RV i RVI). Poniżej 

przedstawiono lokalizację przedsięwzięcia na fragmencie mapy topograficznej oraz ortofotomapy. 

 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Ryc.  1. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie topograficznej położenie względem miejscowości Stawiszyn 
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źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Ryc.  2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na fragmencie mapy topograficznej. 

 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Ryc.  3. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na fragmencie mapy ortofotomapy – działka nr 3 objęta wnioskiem oraz  
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Planowany obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe 

zabudowania względem planowanego przedsięwzięcia podlegające ochronie akustycznej stanowi zabudowa 

mieszkaniowa zagrodowa zlokalizowana na działkach:  

 239 obręb 0011 Blizanów, 

 88/1 obręb 0003 Długa Wieś III 

Na zachód w odległości większej niż 100 m znajduje się zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Tereny w kierunku 

północnym od planowanego przedsięwzięcia zagospodarowane są przez gospodarstwo rolno-ogrodnicze – 

tereny te nie podlegają ochronie akustycznej.  

 

 

źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Ryc.  4. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną względem lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 

Powierzchnia sumaryczna działki nr 3 obręb 0003 Długa Wieś III w gminie Stawiszyn, na których ma być 

realizowane planowane przedsięwzięcie, zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów wynosi 44008 m
2
 (4,4008 ha). 

Jednak przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na części działki w północnej części i będzie 

zajmować  powierzchnie do 1000 m
2
 (0,1 h).  

Bilans powierzchni terenu zajmowanego przez przedsięwzięcie: 

 powierzchnia całkowita:  ok 400  m
2
, 

 powierzchnia zajmowana przez fundamenty:  ok. 85 m
2
, 

 powierzchnia chodników z kostki brukowej:  ok. 40 m
2
, 

 powierzchnia wanny awaryjnej (tłuczeń wapienny na podbudowie z piasku):  ok 70 m
2
, 

 pozostała powierzchnia  żwir na włókninie).  

3. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości i warunki lokalne 

3.1. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości 

Obszar przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na terenie nieużytków oraz pastwisk jest 

to teren znajdujący się na terenie Gospodarstwo Rolno-Ogrodniczego Joanna i Sebastian Janas, który 

zlokalizowany jest na działkach o nr 3, 5, 9  obręb 0003 Długa Wieś III.  

Poniżej przedstawiam zdjęcia przedstawiające aktualny stan terenu, na którym ma zostać zlokalizowana 

inwestycja. 

 
źródło: firma DUON Dystrybucja Sp. z o.o. 

Ryc.  5. Zdjęcie terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję. 
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źródło: firma DUON Dystrybucja Sp. z o.o. 

Ryc.  6. Zdjęcie terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję. 

 

 
źródło: firma DUON Dystrybucja Sp. z o.o. 

Ryc.  7. Zdjęcie terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję. 
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3.2. Pokrycie szatą roślinną 

Obszar przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie stanowi teren nieużytków oraz gruntów rolnych. Pokrycie 

roślinne terenu i jego struktura nie są przekształcone antropogenicznie. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntu 

teren ten stanowi użytki gruntowe użytki rolne (RVI), pastwiska (PsV) oraz nieużytki (N). W ramach realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew oraz krzewów.  

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się: 

 od strony północnej – grunty rolne, tereny trawiaste, zbiornik wodny, ciek wodny, na dalszym planie 

lasy, 

 od strony północno-wschodniej – grunty orne, tereny trawiaste, zabudowa mieszkaniowa i zabudowa 

zagrodowa, 

 od strony wschodniej – grunty orne, zbiornik wodny, 

 od strony południowej – gospodarstwo rolne ogrodnicze wraz z infrastrukturą, na dalszym planie 

droga,   

 od strony południowo-wschodniej – gospodarstwo rolne ogrodnicze wraz z infrastrukturą, 

 od strony południowo-zachodniej – grunty orne, zabudowa zagrodowa, 

 od strony zachodniej – grunty orne, 

 od strony północno-zachodniej – zabudowa mieszkaniowa i zabudowa zagrodowa, tereny trawiaste, 

lasy. 

 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Ryc.  8. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na fragmencie ortofotomapy względem najbliższych terenów sąsiednich.     
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3.3. Warunki lokalne, obecny stan środowiska w rejonie przedsięwzięcia 

Warunki geograficzne i rzeźba terenu 

Gmina i Miasto Stawiszyn leży w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie kaliskim. Pod 

względem geograficznym Stawiszyn leży w makroregionie Niziny Południowo Wielkopolskiej i mezoregionie 

Wysoczyzny Kaliskiej oraz Równiny Rychwalskiej. Gmina otoczona jest od strony północno-wschodniej, 

północnej i północno-zachodniej lasami. Są to głównie lasy mieszane. Na terenie gminy przeważają czarne 

ziemie właściwe i czerwone ziemie zdegradowane. Znaczną część zajmują gleby pseudobielicowe i murszaste. 

Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Teren planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z podziałem Polski na 

jednostki fizyczno-geograficzne wprowadzonym przez J. Kondrackiego (1998), położona jest w obrębie:  

 PROWINCJA: Niż Środkowoeuropejski 

 PODPROWINCJI: Niziny Środkowopolskie 

 MAKROREGIONU: Nizina Południowowielkopolska 

 MEZOREGIONU: Równina Rychwalska  

 

źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Ryc.  9. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie z podziałem fizyczno-geograficznym 

 

Równina Rychwalska (318.16) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce, stanowiący północną 

część Niziny Południowowielkopolskiej. Region graniczy od północy z Doliną Konińską, od zachodu (na krótkim 

odcinku) z Wałem Żerkowskim, od południowego zachodu i południa z Wysoczyzną Kaliską a od wschodu 

z Wysoczyzną Turecką; na północnym zachodzie region styka się z Kotliną Śremską a na północnym wschodzie 

z Kotliną Kolską. Wschodnią krawędzią regionu przepływa dolna Prosna. Równina Rychwalska leży w całości na 

obszarze województwa wielkopolskiego. 
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Mezoregion jest równiną o środkowej części złożonej z zalegających na glinie zwałowej utworów piaszczystych 

(nieprzepuszczalne podłoże powoduje tworzenie się bagien). Krajobraz Równiny Rychwalskiej jest w znacznej 

mierze urozmaicony: są tu łąki, lasy, torfowiska i pola uprawne.
1
 

Warunki geologiczne, geomorfologiczne 

Gmina  Stawiszyn  leży  na  obszarze  przedostatniego  zlodowacenia  skandynawskiego,  tj. środkowopolskiego.  

Rzeźba  terenu  ukształtowana  została  w  okresie  zlodowacenia środkowopolskiego  (formy  glacjalne),  

a w okresie  interglacjału  emskiego,  zlodowacenia bałtyckiego i holocenu wystąpiły procesy niszczenia 

i przeobrażania form glacjalnych. Większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste 

moreny dennej (zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte są one zbudowaną z osadów holoceńskich doliną 

Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami 

wydmowymi. 

Teren gminy Stawiszyn wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-geograficzne znajduje się w dwóch 

zróżnicowanych środowiskowo jednostkach. W części południowo-wschodniej i południowej gmina Stawiszyn 

położona jest w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej i jej subregionie Równiny Kaliskiej. Jest to wysoczyzna morenowa 

wzniesiona na wysokość 115 –115,5 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2 –5%. Północna  i  północno-

zachodnia  część  gminy  wchodzi  w  skład  Pradoliny  Warszawsko-Berlińskiej  i  jej  subregionu  Kotliny  

Pyzdrskiej.  Kotlina  Rychwalska  na  terenie  gminy występuje jakoterasa środkowa wydmowa (wg B. 

Krygowskiego) wchodząc od północy na teren gminy i obrzeżając północny fragment wysoczyzny. Jest to forma 

morfologiczna płaska, o spadkach rzadko przekraczających 5%. 

Gmina  Stawiszyn  położona  jest  na  obszarze  synklinorium  mogileńska –łódzkiego,  które wchodzi w skład 

wielkiej jednostki tektonicznej tzw. Platformy paleozoicznej, którą tworzą stare górotwory zbudowane ze 

sfałdowanych skał dewonu i karbonu. Powierzchnia ścinająca ten górotwór zapada się ku północnemu 

wschodowi do głębokości ok. 5000 m. Powierzchnię tę pokrywa młodsza pokrywa osadowa z trzema piętrami 

strukturalnymi: dolnym –permskim, środkowym –triasowym  i  górnym –jurajsko–kredowym.  W  obrębie  

synklinorium mezozoicznego występują iły i margle kredy dolnej a następnie margle i wapienie kredy górnej. Na 

utworach mezozoicznych zalegają iły i piaski pliocenu (trzeciorzęd) oraz nieciągła pokrywa iłów pstrych 

pliocenu. W rejonie Stawiszyna trzeciorzęd nie występuje, a utwory czwartorzędowe leżą bezpośrednio na 

marglach i wapieniach kredy górnej. Strop trzeciorzędu występuje  na  rzędnej  od  33  do  50  m  p.p.t.  Utwory 

czwartorzędowe  tworzą  pokrywę  o zróżnicowanej miąższości  z  maksimum  kilkudziesięciu  metrów  

w okolicach  Stawiszyna. Osady  czwartorzędowe  to  głównie  gliny  zwałowe  na  ogół  piaszczyste,  półzwarte  

i twardoplastyczne  oraz  wkładki  piasków  gliniastych  i  glin  pylastych  i  piaski  akumulacji glacjalnej, a także 

piaski rzeczne, a na północ od Stawiszyna piaski wydmowe.
2
 

Na podstawie mapy geologicznej ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia leży na piaskach i żwirach 

rzeczno-wodnolodowcowe oraz namuły i piaski zagłębień bezodpływowych na piaskach rzeczno-

wodnolodowcowych.  

                                                           
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Rychwalska 
2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
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źródło: polska.e-mapa.net. 

Ryc.  10. Lokalizacja przedsięwzięcia na fragmencie mapy geologicznej. 
 

Warunki hydrologiczne  

Z mapy hydrograficznej Polski wynika, że w obrębie planowanego przedsięwzięcia zwierciadło wód gruntowych 

znajduje się pomiędzy hydroizobatą 1,00 oraz 2,00 m p.p.t. i teren ten stanowią grunty organiczne o zmiennej 

oraz częściowo piaski i skały lite silnie uszczelnione o średniej przepuszczalności.   

 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Ryc.  11. Lokalizacja przedsięwzięcia na fragmencie mapy hydrograficznej 
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źródło: Wytyczne Techniczne GIS – 3 Mapa Hydrograficzna Polski Skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej, 

http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl/downloads/2012/bkl/gp-legenda_map_hydrograficznych.pdf 

Ryc.  12. Legenda mapy hydrograficzna 
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Warunki klimatyczne 

Obszar Gminy i Miasta Stawiszyn leży w krainie klimatycznej nr 31, należącej wg podziału W. Okołowicza  

(Narodowy  Atlas  Polski,  mapa  nr  29)  do  Regionu  Śląsko-Wielkopolskiego, w którym przeważają wpływy  

oceaniczne.  Z  punktu  widzenia  bioklimatologii –uwzględniając czynniki klimatyczne wpływające na organizm 

człowieka takie jak: parność, silny wiatr, mała i duża wielkość ochładzająca powietrze, wysoka i niska 

temperatura powietrza, codzienna mgła oraz długotrwały opad atmosferyczny –obszar powiatu kaliskiego 

został sklasyfikowany do IV regionu  o  typowych  dla  naszego  kraju  warunkach  bioklimatycznych  

(T. Kołowska-Szczęsna, 1991).Region ten wyróżnia się stosunkowo małymi rocznymi amplitudami temperatury 

powietrza. Charakterystycznymi cechami są również wczesna wiosna, długie lato, łagodna zima i niedługo 

leżąca pokrywa śnieżna. Występujący w Gminie i Mieście Stawiszyn klimat, będący czynnikiem modyfikującym 

lub sterującym innymi komponentami środowiska przyrodniczego, został zakwalifikowany –według 

regionalizacji klimatycznej A. Wosia (Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999   oraz Klimat   

Niziny   Wielkopolskiej,  Wydawnictwo  Naukowe  UAM,  Poznań  1994) do Regionu Klimatycznego XV –

Środkowowielkopolskiego. Region ten znajduje się w zasięgu trzech  mas  powietrza:  polarnego,  arktycznego  

i zwrotnikowego.  Ma  on  również  wiele  cech wspólnych  ze  stosunkami  klimatycznymi  występującymi  

w sąsiadujących  z  nim  regionach. Najbardziej   jednak   zaciera   się   granica   południowa,   która   oddziela   

Region Środkowowielkopolski od Regionu Południowowielkopolskiego. Średnia  roczna  temperatura  powietrza  

na  omawianym  terenie  z  wielolecia  1951-1980 wyniosła  7.8°C.  Średnia  temperatura  powietrza  

najcieplejszego  miesiąca –lipca –wyniosła 17.7°C, natomiast najzimniejszego (stycznia) -2.6°C. W 35-leciu  

1971-2005 średnia roczna wartość temperatury powietrza na obszarze Kalisza wyniosła 8.7°C. Analiza wartości 

średniej rocznej  temperatury  powietrza  w  powiecie kaliskim na przestrzeni tych lat, pozwala wyróżnić w II  

połowie  XX  wieku  ostatnie  20-lecie,  w  którym  nastąpiło  wyraźne  ocieplenie.  Średnie roczne  temperatury  

bowiem  wykazały  tendencję  rosnącą  (w  2013  r.  wynosiła  średnio  8,8°C, aw2014 r. już 10,3°C; źródło: Mały 

rocznik statystyczny Polski 2014-15).
3
 

Poniżej przedstawiono róże wiatrów dla miasta Kalisz (stacja ta znajduje się ok. 20 km od przedmiotowego 

przedsięwzięcia) dostępną  w programie obliczeniowym operat FB.  

                                                           
3 Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku 
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Źródło: Operat FB, RyszardSamoć 

Ryc.  13. Róża wiatrów z programu analiz symulacji emisji gazów i pyłów – dla stacji meteorologicznej Kalisz   

 

sezon roczny 
Liczba obserwacji = 29075 

 
 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  7,37   5,74   7,31   5,21   8,53   8,61  10,06  10,64  15,04   8,53   8,62   4,33 

Źródło: Operat FB, Ryszard Samoć 

 
 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  29,76   21,08   15,55   11,46    7,72    5,48    4,48    2,69    0,93    0,45    0,40 

Źródło: Operat FB, Ryszard Samoć 

 
Tabela meteorologiczna 

Stacja meteorologiczna: Kalisz - rok.  
Liczba obserwacji 29075. 
Wysokość anemometru  14   m.   
Temperatura 281   K   

 

 

Prędkość 
wiatru 

Stan 
równowagi 
atmosfery 

Kierunki wiatru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1    29     18     40     18     22     16     27     36     13     25     22     13  

1 2    94     54     69     46    103     91     98     68    127     91    123     72  

1 3   131     96    126     72    172    150    151    119    185    158    221     88  

1 4   310    163    161    127    218    256    314    256    363    230    335    172  

1 5    33     10     16      8     45     33     49     22     31     20     51     16  

<= 1 m/s  

<= 2 m/s  

<= 3 m/s  

<= 4 m/s  

<= 5 m/s  

<= 6 m/s  

<= 7 m/s  

<= 8 m/s  

<= 9 m/s  

<= 10 m/s  

razem

Róża wiatrów   sezon roczny

Stacja meteorologiczna: Kalisz
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Prędkość 
wiatru 

Stan 
równowagi 
atmosfery 

Kierunki wiatru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 6   214    127    235    144    271    321    267    153    223    162    195    117  

2 1     8      4     12      2     11      5      6      4      6      6      7      5  

2 2    90     53     66     26     88     71     78     67     96     78    104     36  

2 3   120     98    103     66    123    135    119    127    158    111    156     67  

2 4   216    128    152     85    164    176    260    210    293    194    221     93  

2 5    17      9     15      9     29     25     32     28     25     19     13     13  

2 6   109     66    144     95    196    195    130     84    119     70     92     90  

3 1     0      1      1      0      2      1      2      0      0      0      1      1  

3 2    49     50     54     26     71     34     71     42     72     44     55     35  

3 3    93     62     61     68    121    111    114    115    133     88    124     52  

3 4   138     85    110     93    118    112    180    205    238    157    145     72  

3 5     8      7     11     17     18     27     26     32     25     21     15      7  

3 6    46     63     85     79    150    125     67     72     87     42     42     42  

4 2    23     32     33     22     45     24     19     31     33     24     21     10  

4 3    61     71     74     35     67     67     83    100    167    104    101     42  

4 4   118     97     93     77     67     98    182    203    274    144    115     62  

4 5     3      7      7      6      7     28     16     22     21      9     12      3  

4 6    13     21     50     47     71     48     21     28     35     17     10     12  

5 2     4      1      2      2      4      5      0      1      1      1      2      2  

5 3    26     43     65     38     44     50     63     86    128    101     43     34  

5 4    64     98     74     93     58     77    135    185    233    122     74     40  

5 5     7     17     28     25     31     35     14     25     26     22      8      7  

6 3    12     14     27     13     18     22     25     20     43     19     18     13  

6 4    61     63     86     59     68     59    135    236    353    134     77     18  

7 3     3      6     16      6     11      5      7      2      8      2      2      1  

7 4    25     62     60     63     43     60    119    226    358    142     60     17  

8 3     0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0  

8 4    13     34     31     28     17     32     79    158    283     75     25      6  

9 4     2      9     15     18      6      9     17     69     90     27      9      0  

10 4     3      1      2      1      1      1     12     37     62     10      2      0  

11 4     0      0      2      1      1      0      7     23     65     10      6      0  

Źródło: Operat FB, Ryszard Samoć 

 

4. Rodzaj technologii 

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji odparowania (regazyfikacji) skroplonego metanu (LNG), 

składającej się z dwóch zbiorników magazynowych skroplonego metanu o pojemności do 61 m
3
 każdy i dwóch 

parownic atmosferycznych tzw. roboczych, służących do odparowania metanu usytuowanych w pobliżu 

zbiornika oraz instalacji redukcyjnej z podgrzewem i AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka).  

Na terenie instalacji odparowania skroplonego metanu (LNG) skroplony metan (LNG) będzie odbierany 

z autocystern w celu jego odparowania (regazyfikacji) i przesyłu do odbiorcy. 

Podstawowe dane techniczne :  

‒ pojemność robocza zbiornika magazynowego - do 61 000 dm
3
  (2 szt.), 

‒ stopień napełnienia zbiornika - do 95%,  
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‒ ciśnienie magazynowania – ok 5 bar - 0,5 MPa, 

‒ gęstość LNG przy ciśnieniu 0,5 MPa (wg dostawcy) - 409 kg / m
3 

cieczy, 

‒ maksymalna ilość magazynowanego skroplonego metanu (LNG) pod ciśnieniem 0,5 MPa – do 24 tony 

(ilość przypadająca na jeden zbiornik, proporcjonalnie do 2 zbiorników będzie wynosić 48 ton),  

‒ maksymalna wydajność instalacji (zdolność odparowania metanu z fazy ciekłej do fazy gazowej) - do 

1000 Nm
3

 /h. 

Elementy oraz wydajność poszczególnych elementów instalacji: 

‒ zbiornik magazynowy LNG - pojemności do 61 m
3
 (2 szt.), 

‒ parownica robocza (2 szt.) - o wydajności roboczej 800 Nm
3
/h , wydajności znamionowej do 1500 

Nm
3
/h, 

‒ kontener stacji redukcyjno-pomiarowej  i podgrzewu technologicznego i nawanialni o wydajności do 

1000 Nm
3
/h (1 szt.). (planujemy 800Nm

3
/h). 

Instalacja zbiornika i parownic roboczych zlokalizowana jest na żelbetowych blokowych fundamentach 

Kontener posadowiony jest na płytach fundamentowych lub fundamencie.  

Instalacja odparowania skroplonego metanu przeznaczona jest do zamiany skroplonego metanu w stan gazowy 

(gaz typu E). Ciekły metan dostarczany jest do zbiorników magazynowych LNG o pojemności do 61 m
3 

autocysterną i przechowywany pod ciśnieniem około 0,5 MPa i w temperaturze -140°C. Odparowanie 

skroplonego metanu następuje w parownicach roboczych (tzw. atmosferycznych) o wydajności roboczej do 800 

Nm
3

 /h (wydajności znamionowej do 1500 Nm3 /h) . Ciśnienie gazu po odparowaniu, kształtuje się na poziomie 

do 0,5 MPa, tzn. zalicza się do ciśnienia średniego podwyższonego stosowanego w gazownictwie. Temperatura 

gazu po odparowaniu ma wartość temperatury otoczenia pomniejszonej o około 10 do 12°C, tzn. zimą może 

mieć wartości skrajnie -30 do -40 °C.  

Przeznaczenie  

Instalacja odparowania skroplonego metanu przeznaczona jest do odbierania skroplonego metanu 

z autocystern, a następnie zamiany jego stanu ciekłego na gazowy, a dalej do zredukowania ciśnienia do 

potrzebnego poziomu, podgrzaniu gazu do temp. min. 7°C oraz nadania zapachu fazie gazowej w celu łatwego 

stwierdzenia wycieku mogącego powstać na skutek nieszczelności instalacji. Sposób identyfikacji wycieku gazu 

(metanu) poprzez charakterystyczny zapach stosowany jest w całym systemie przesyłowym na terenie Polski.  

W wyniku tych zabiegów technologicznych powstaje gaz energetyczny typu E o dużej wartości opałowej. 

Instalacje tego typu są bardzo rozpowszechnione w USA, a także często spotykane na terenie państw Unii 

Europejskiej. W Polsce instalacje odparowania metanu zainstalowano w wielu miejscowościach i  technologia 

ta ma tendencje rozwojowe (przy rozbudowującej się bazie wytwórni LNG pracujących przy odwiertach gazu 

i pracującym gazo-porcie w Świnoujściu).  
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Instalacja odparowania skroplonego metanu składa się z:  

a) Zbiorników magazynowych skroplonego metanu  

Jest to zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej, oraz zbiornika 

zewnętrznego ze stali węglowej. Zbiornik wewnętrzny zawieszony jest w zbiorniku zewnętrznym za pomocą 

specjalnych cięgien. Izolację przestrzeni między zbiornikowej stanowi próżnia i zawarty w tej przestrzeni perlit. 

Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony jest przed zniszczeniem zaworami bezpieczeństwa, oraz wyposażony 

w urządzenie do monitorowania ciśnienia w poduszce gazowej oraz urządzenie do monitorowania stanu 

napełnienia zbiornika. Dwa ostatnie parametry są transmitowane jako sygnał poprzez GSM do osób pełniących 

nadzór nad pracą instalacji.  

Zbiornik zewnętrzny zabezpiecza płytka bezpieczeństwa, umieszczona na szczycie zbiornika.  Zbiornik 

stosowany na instalacji jest zawsze po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego i podlega kontroli inspektora UDT 

w zakresie i terminach określonych przez Dyrektywę Ciśnieniową obowiązującą na terenie UE. Za eksploatację 

i stan techniczny zbiornika magazynowego odpowiedzialny jest jego właściciel. Zastosowane zbiorniki 

magazynowy o pojemności całkowitej do 61 m
3

 każdy i dopuszczalnym stopniu napełnienia 95 % pozwala na 

zmagazynowanie do 48 t skroplonego metanu, a zatem mieści się w przedziale magazynów skroplonego 

metanu (LNG) do 50 t, dla których obowiązują uproszczone wymagania przeciw pożarowe. Z drugiej strony ta 

ilość zmagazynowanego LNG pozwala na dostarczenie do odbiorcy 64224 Nm
3

 gazu opałowego typu E. Zapas 

zmagazynowanego LNG, w miarę zużywania gazu przez odbiorcę, jest systematycznie uzupełniany przez 

dostawy LNG w autocysternach. Zbiornik magazynowy współpracuje z parownicą (atmosferyczną) własną, 

służącą do odbudowania ciśnienia gazu w poduszce gazowej zbiornika.  

b) Parownic produktowych (atmosferycznych)  

Zastosowano parownice w ilości 2 szt. o wydajności roboczej do 800 Nm
3

 /h (wydajności znamionowej do 1500 

Nm
3
/h) każda. Są to parownice atmosferyczne zbudowane z zamkniętego rurociągu wyposażonego w radiatory, 

służące do pobierania ciepła z otoczenia zewnętrznego przekazywanego do skroplonego metanu 

przepływającego przez parownice. Parownice atmosferyczne wykonane są ze stopów aluminiowych tj. 

materiału o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Ilość i wielkość parownic zależy od wymaganej 

wydajności instalacji regazyfikacji metanu w poborze szczytowym (maksymalnym).  

c) Instalacja redukcyjna średniego ciśnienia z nawanialnią i podgrzewem  

Instalacja redukcyjna średniego ciśnienia z nawanialnią i podgrzewem przeznaczona jest do zredukowania 

ciśnienia odparowanego metanu do potrzebnego poziomu, nadania mu charakterystycznego zapachu 

i podgrzania do temperatury 7°C. Instalacja umieszczona jest w kontenerze zlokalizowanych na terenie 

instalacji LNG.  

Zasada działania  

Do zbiorników magazynowych skroplony metan dostarczany jest za pomocą autocystern ze źródła wytwarzania 

lub magazynowania skroplonego metanu. Do zbiornika przetłaczany jest na zasadzie różnicy ciśnień lub za 

pomocą pompy kriogenicznej. W zbiorniku magazynowym skroplony metan przechowywany jest pod 
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ciśnieniem do 0,5 MPa (5 bar(g)) i w temperaturze - 140°C. W miarę potrzeb (w zależności od ilości pobieranego 

gazu przez odbiorcę), skroplony metan wypychany jest pod wpływem ciśnienia w poduszce gazowej zbiornika 

do parownic atmosferycznych przez rurociąg technologiczny fazy ciekłej. W wyniku różnicy temperatur między 

otoczeniem (temperatura powietrza), a przepływającym przez parownicę skroplonym metanem (- 140°C), 

następuje zamiana fazy ciekłej metanu na fazę gazową. Dalej metan w formie gazowej poprzez rurociąg fazy 

gazowej przepływa przez instalację redukcyjną, system podgrzewania i nawaniania, skąd, w postaci gazu E 

przesyłany jest do odbiorników, w ilości pokrywającej jej zapotrzebowanie. 

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

5.1.  Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia 

Nie zostanie podjęta żadna działalność. Wariant polega na pozostawieniu terenu w stanie istniejącym. 

Nie spowoduje on żadnych zmian w środowisku. Realne i możliwe szybkie perspektywy zaopatrzenia w gaz 

przewodowy obszaru wiążą się z budową instalacji odparowania skroplonego metanu. Brak realizacji 

przedsięwzięcia uniemożliwi rozwój Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego Joanna i Sebastian Janas oraz 

w długoterminowym aspekcie zwiększone zanieczyszczenie z tytułu wzrostu emisji ze spalania dotychczas 

stosowanego paliwa wynikającym ze wzrostu produkcji zakładu.  

5.2.  Wariant alternatywny możliwy do realizacji polegający na zwiększeniu skali przedsięwzięcia 

W ramach wariantu alternatywnego przedsięwzięcia rozpatrywano zwiększenia skali przedsięwzięci polegające 

na do doborze 2 krotnie większej ilości zbiorników na skroplony gaz ziemny oraz zwiększenie wydajności 

instalacji. Wariant ten polegałby na instalacji o łącznej pojemności zbiorników 240 m
3
. Co wiązałoby się ze 

zwiększeniem powierzchni zajmowanej przez instalację, dobór urządzeń instalacji o większej wydajności oraz 

zwiększenie emisji przez dodatkowy ruch pojazdów osobowych i ciężarowych związanych z eksploatacją 

przedsięwzięcia co byłoby mniej korzystne dla środowiska oraz nieuzasadnione ekonomicznie.  

5.3.  Wariant najkorzystniejszy dla środowiska - wybrany przez inwestora 

W myśl zasady zrównoważonego rozwoju, wariantem najkorzystniejszym, wydaje się być uruchomienie 

działalności z jednoczesnym poszanowaniem praw przyrody. Wybrany wariant pozwoli na minimalizację 

wszelkich oddziaływań będących konsekwencją funkcjonowania zakładu, poprzez zastosowanie najlepszej 

dostępnej technologii i sprawdzonego na rynku unijnym sprzętu. Wariant ten polega na podjęciu wszelkich 

działań przedstawionych w niniejszym opracowaniu w celu realizacji przedsięwzięcia ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na aspekt środowiskowy. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia są przede wszystkim 

względy ochrony środowiska. Skala przedsięwzięcia nie będzie narażać lokalnej przyrody na możliwości 

wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań. Teren nie będzie udostępniany osobom postronnym. Nie 

powstaną ponadnormatywne oddziaływania na środowisko wynikające z emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza. Planując inwestycję Inwestor zastosował się do zasad ochrony środowiska. Przyjęty wariant wydaje 

się być jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia zasady zrównoważonego rozwoju - biorąc pod uwagę 

aspekty zarówno gospodarczo - ekonomiczne jak i ochrony środowiska. Nie będą prowadzone procesy mogące 

w znacząco negatywny sposób oddziaływań na środowisko i poszczególne jego komponenty. Również skala 
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inwestycji nie będzie wpływała na pogorszenie się aktualnego stanu środowiska. Zmiany wynikające z realizacji 

planowanego przedsięwzięcia mają charakter odwracalny.  

Wybrana lokalizacja oraz wariant realizacji przedsięwzięcia wydają się optymalne ze względu na akceptację 

społeczną, a także kwestie formalno-prawne, logistyczne, organizacyjne i środowiskowe. 

6. Analiza lokalizacji przedsięwzięcia względem miejsc określonych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283 z późn. zm.), 

6.1. Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia 
rzek 

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje w odległości ok. 10 m od rowu melioracyjnego. W granicach obszaru 

przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie nie znajdują się wody powierzchniowe stojące. Przedmiotowe 

tereny nie znajdują się na obszarach wodno-błotnych, najbliższe obszary wodno-błotne znajdują się w 

odległości ok. 500 m na zachód od lokalizacji przedsięwzięcia. Na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie nie 

występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe ani ujścia rzek. Ze względu na rodzaj, skalę oraz zasięg 

oddziaływania przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na te obszary. 

 
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Ryc.  14. Najbliższe obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

 

6.2. Obszary wybrzeży i środowisko  morskie 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży ani środowisko morskie. 

6.3. Obszary przylegające do jezior 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior. W sąsiedztwie 

przedsięwzięcia znajdują się sztuczne zbiorniki wodne stawy oraz oczka wodne.  
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6.4. Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

Wody podziemne 

Na podstawie zapisów art. 56 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) 

oraz w odniesieniu do art. 81, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) rozważono możliwość potencjalnych negatywnych oddziaływań na cele 

środowiskowe wyznaczone dla przedmiotowych JCW.  

Art. 56. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 

lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć 

co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. 

Art. 58.1. Cele środowiskowe, o których mowa w art. 56 i art. 57, realizuje się przez podejmowanie działań 

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na: 

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 

pkt 1; 2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych  

oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1. 

Art. 59. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem 

a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Art. 60.1. Cel środowiskowy, o którym mowa wart. 59, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych 

w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu  zanieczyszczenia  

wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia 

powstałego w wyniku działalności człowieka, przy czym znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa 

oznacza znaczący statystycznie i pod względem środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji 

zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik w jednolitej części wód 

podziemnych. 

W planie gospodarowania wodami Dorzecza Odry w ramach identyfikacji znaczących oddziaływań 

antropogenicznych, mających wpływ na JCWP, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na następujące 

kategorie: 
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1) punktowe źródła zanieczyszczeń; 

2) rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń; 

3) zmiany hydromorfologiczne. 

Na obszarze dorzecza Odry punktowe źródła zanieczyszczeń związane są głównie ze zrzutami ścieków bytowych 

pochodzących z gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków). Zanieczyszczenia oddziałujące na JCWP 

pochodzą także z przemysłu, w tym między innymi. przetwórstwa ropy naftowej, zakładów chemii organicznej i 

nieorganicznej, produkcji papieru, przemysłu tekstylnego, hutnictwa żelaza i stali, produkcji żywności, stoczni 

itp. Ścieki odprowadzane ze stawów rybnych ze stawów rybnych są źródłem substancji biogennych, a 

jednocześnie mogą również zawierać substancje toksyczne pochodzące z produktów weterynaryjnych. 

Potencjalnym zagrożeniem dla JCWP są również wody odciekowe z niezabezpieczonych odpowiednio składowisk 

odpadów. Jednakże jedynie niewielka ich część nie posiada wystarczającego zabezpieczenia przed 

przedostawaniem się odcieków do wód. Presją pochodzenia antropogenicznego są także zrzuty wód 

pochodzących z odwodnienia kopalń i zrzuty wód chłodniczych. 

Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń mogą być: 

1) rolnictwo; 

2) ścieki i pochodzące od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji sanitarnej; 

3) depozycja atmosferyczna, 

4) naturalne procesy. 

Zanieczyszczenia pochodzące z powszechnie stosowanych nawozów (naturalnych i mineralnych) oraz hodowli 

zwierząt, które mogą dostawać się do wód powierzchniowych poprzez spływ powierzchniowy, erozję gleby, 

system melioracji szczegółowych i podstawowych oraz wymywanie, mogą być jedną z istotnych przyczyn 

eutrofizacji wód powierzchniowych. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń obszarowych i rozproszonych mogą być 

ścieki pochodzące od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji zbiorczej. Dotyczy to głównie rozproszonej 

zabudowy wiejskiej oraz rekreacyjnej położonej w zlewni bezpośredniej JCWP, ładunki zanieczyszczeń 

pochodzące z tych źródeł mogą wpływać na wzrost eutrofizacji wód. Źródłem azotu i fosforu organicznego jest 

także depozycja atmosferyczna, prowadząca do zakwaszenia wód powierzchniowych. Depozycja atmosferyczna 

jest też prawdopodobnie główną przyczyną zanieczyszczenia wód przez WWA pochodzące z tak zwanej niskiej 

emisji. Oba te rodzaje presji występują na całym terytorium kraju. 

Główną przyczyną zmian hydromorfologii JCWP jest działalność człowieka służąca między innymi: 

1) ochronie przeciwpowodziowej, w tym ochronie brzegów morskich;  

2) retencjonowaniu wód;  

3) żegludze;  

4) małej i dużej energetyce wodnej;  

5) rolnictwu;  

6) turystyce i rekreacji;  

7) poborom kruszywa;  
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8) zagospodarowaniu dolin cieków i brzegów zbiorników (zabudowa komunalna i gospodarcza);  

9) poborom wód (w szczególności na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu, produkcji energii 

elektrycznej, rolnictwa, hodowli ryb, górnictwa, żeglugi).  

Do głównych rodzajów zmian hydromorfologicznych należą:  

1) zabudowa podłużna cieków polegająca głównie na zmianie profilu poprzecznego i podłużnego cieków;  

2) zabudowa brzegów jezior (zabudowa komunalna i gospodarcza);  

3) umocnienie i zabudowa brzegów morskich pirsami, ostrogami, opaskami brzegowymi, falochronami;  

4) obwałowania;  

5) zabudowa poprzeczna, obejmująca wszelkie budowle przegradzające koryto;  

6) sztuczne zbiorniki wodne;  

7) tory wodne;  

8) melioracje. 

Po zapoznaniu się z wytyczonymi celami dla jednolitych części wód stwierdza się, iż przy zastosowaniu 

odpowiednich rozwiązań technologicznych planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na te cele. 

Prawidłowo wykonane obiekty zgodnie w obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną nie będą stanowiły zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

Instalacja nie spowoduje powstania ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych. Odpady będą wytwarzane 

przez zespół serwisujący i od razu wywożone poza terenem inwestycji. W związku z eksploatacją planowanego 

przedsięwzięcia, powstawać będą wody opadowe i roztopowe, które swobodnie będą spływać na powierzchnię 

biologicznie czynną w obrębie inwestycji.  

Zgodnie z powyższym planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na elementy stanu fizykochemicznego 

i biologicznego wód, nie pogorszy klasyfikacji jednolitej części wód powierzchniowej oraz jednolitej części wód 

podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie także negatywnie wpływać na stan ilościowy jednolitej 

części wód podziemnych. 

Na  terenie  Gminy i  Miasta  Stawiszyn wody  podziemne  występują  w  obrębie  trzech poziomów 

wodonośnych: czwartorzędowego, trzeciorzędowego i górnokredowego, z których czerpana  jest  woda  

w czterech ujęciach (wód głębinowych, studnie wiercone) komunalnych zaspokajających potrzeby socjalno-

bytowe mieszkańców. Z pokładów: 

‒ kredowych czerpana jest woda dla ujęcia w Długiej Wsi Pierwszej (na terenie firmy „VITPOL”) oraz 

Długiej Wsi Drugiej, 

‒ czwartorzędowych  czerpana  jest  woda  dla  ujęcia Piątek  Wielki, Zbiersk,  Zbiersk Kolonia i Stawiszyn. 

Poziom czwartorzędowy ma charakter dwudzielny. Pierwszy płytszy uwarunkowany jest budową geologiczną 

oraz morfologią terenu. Związany jest on z piaskami rzecznymi obu teras o zwierciadle swobodnym. 

Hydroizobata 1,0 m (oznacza głębokość do zwierciadła wody od powierzchni terenu) przebiega stosunkowo 

niedaleko od koryta rzeki Bawół i pozostałych cieków oraz w pobliżu zagłębień bezodpływowych. Płytki poziom 
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wód czwartorzędowych zasilany  jest  głównie  poprzez  inflację  opadów  i  lokalnie  przez  drenaż  wód 

powierzchniowych. W strefie dość blisko hydroizobaty 1,0 m występuje hydroizobata 2,0 m, na  wysoczyźnie  

zbudowanej  z  glin  woda  gruntowa  zalega  najczęściej  głębiej  niż  2,0 m i 3,0 m i cechuje ją wysoka amplituda 

wahań, co wiązać należy z małą retencyjnością warstw wodonośnych.  W  miesiącach  letnich,  w  warunkach  

braku  opadu,  możliwy  jest  okresowy zanik wody w studniach gospodarskich. W strefach obniżeń terenu 

lokalnie woda gruntowa może  wystąpić  bliżej  powierzchni terenu. Natomiast głębszy  poziom  czwartorzędowy 

związany  jest  z  piaskami  fluwioglacjalnymi  pod  glinami–znajduje  się  w  piaskach wodnolodowcowych 

przykrytych glinami zwałowymi, które zalegają na zmiennej głębokości 29,0  m –55,0 m.  Woda  tego  poziomu  

mają  charakter  swobodny  lub  znajdują  się pod napięciem hydrostatycznym (pod ciśnieniem) nadległych 

warstw trudno  przepuszczalnych. Miąższość wodonośnych osadów czwartorzędu najczęściej mieści się 

w przedziale 5-15  m. Wydajność poszczególnych ujęć do 90 m
3
/h przeważnie 30–60 m

3
/h. Lustro wody 

stabilizuje się na głębokości od 1,5 m do 17 m, najczęściej 5-12 m p.p.t. Poziom ten eksploatowany jest przede 

wszystkim przez studnie i wodociągi wiejskie oraz zakłady pracy. Poziom  wód  trzeciorzędowych  związany  jest  

z  przewarstwieniami  piaszczystymi w miąższej serii iłów. Poziom ten występuje na głębokości 80 m do 110 m 

p.p.t. Ze względu na wykształcenie litologiczne osadów (pyły i piaski z pyłem węglowym) i małą miąższość (2-

4 m), utwory trzeciorzędowe nie spełniają kryteriów użytkowej warstwy wodonośnej. Poziom  kredowy 

związany  jest  ze  spękanymi  osadami  górnej  kredy  z  wapieniami, marglami,  opokami.  Zasilanie  tego  

poziomu  odbywa  się  przez  infiltrację  opadów  przez utwory  czwartorzędu  i trzeciorzędu,  które  ze  względu  

na  swoją  litologię  (słaba przepuszczalność) bardzo utrudniają zasilanie tego poziomu. Miąższość warstwy 

wodonośnej wynosi 100-200 m, a wydajność poszczególnych ujęć 8-50 m3/h. Wody tego poziomu są pod 

ciśnieniem i stabilizują się na głębokości 5-7 m p.p.t. 

Gmina Stawiszyn nie jest zlokalizowana w zasięgu Głównych zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższe zbiorniki 

w powiecie kaliskim stanowią GZWP 311 Zbiornik Rzeki Prosna (czwartorzędowy) w zachodniej części  powiatu 

kaliskiego oraz w wschodniej części powiatu Zbiornik Konin-Koło-Turek nr 151 (górno-kredowy). Na mapie 

poniżej przedstawiono położenie przedsięwzięcia względem najbliższych zbiorników wód podziemnych. 
4
 

                                                           
4
 Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku 
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Źródło: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh/4719-informator-psh-2017-gzwp.html 

Ryc.  15. Lokalizacja przedsięwzięcia względem najbliższych GZWPd 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 71.  

Z uwagi, iż w regionie analizowanej gminy nie występuje punkt pomiarowy monitoringu (krajowego  

i regionalnego)  jakości  wód  podziemnych,  możemy  jedynie  odnieść  się  do pomiarów punktów położonych 

w pobliżu Gminy Stawiszyn. W 2016 roku badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w powiecie kaliskim badaniem objęto Gminę Godziesze Wielkie 

w m. Żydów – JCWPd  81  (przed  2016 r. – 77).  Poniższa  tabela przedstawia  szczegółowy  opis  badania  

w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego. Dla JCWPd nr 71 i 81 określono: 

‒ Stan ilościowy – dobry, 

‒ Stan chemiczny – dobry,  

‒ Ogólna ocena stanu JCWPd – dobry,  

‒ Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. 
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źródło: Karta informacyjna JCWPd nr 71, https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/4432-karta-informacyjna-jcwpd-

nr-71/file.html 

Ryc.  16. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 71 
 

 

 
 źródło: Karta informacyjna JCWPd nr 71 

Ryc.  17. Schemat przepływu wód podziemnych w obrębie JCWPd nr 71 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - Budowa instalacji regazyfikacji (odparowania) skroplonego metanu (LNG) w m. Długa Wieś Trzecia  
 

  

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. NIP 786-16-50-016, REGON 300525532  |  piotr.sadowski@codex.pl, www.codex.pl 

  29  

Wody powierzchniowe 

Gmina i Miasto Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, jedynie 

południowy niewielki fragment należy do zlewni rzeki Prosny(lewy dopływ Warty). Między nimi przebiega dział 

wodny III rzędu. Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka  Bawół  (Baweł)–stanowiąca  główny  korytarz  

ekologiczny  w  gminie  o  znaczeniu regionalnym –uchodząca  do  rzeki  Czarnej  Strugi  (Defet),  która  z  kolei  

uchodzi do  Warty,  stanowiąc  jej  lewy  dopływ. Planowane przedsięwzięcie jest położone ok. 900 m od rzeki 

Bawół. Rzeka ta wypływa  spod  Podzborowak/ Żelazkowana wysokości około 119 –120 m n.p.m. i przepływa 

przez gminę z południowego wschodu na  północny  zachód.   Głównym  dopływem  jest  Struga  spod  Zbierska,  

która  uchodzi do Bawołu na wysokości Królikowa (teren byłego woj. konińskiego). Rzeka Bawół zaliczana jest  

do  systemu  cieków  podstawowych  o  uregulowanym  biegu (sztucznie  regulowany) i na terenie omawianej 

gminy przepływa (wg WZMiUW) na długości 7,41 km. Koryto rzeki wcina się w dno doliny na około 1-2 m, przy 

średniej szerokości około 2 m. Ku rzece kierują swe wody liczne rowy melioracyjne i drenowania (w tym 

również systemy nawadniająco-odwadniające).Zasilanie wód powierzchniowych powyższych działów następuje 

bezpośrednio z opadów i  topniejącej  pokrywy  śnieżnej.  Roztopy  śniegu  po  okresie  zimowym (szczególnie  

luty i  marzec) oraz okresy podwyższonych opadów powodują wysoki stan wód w rzekach, które jednak nie 

zaznaczają się zagrożeniem powodziowym w skali katastrofalnej. Nadmiar wody pojawiający  się  w  okolicach 

podwyższonych  stanów  ogranicza  się  do  doliny  rzecznej. Najniższe  stany  wody  w  rzece  odnotowywane  

są  w  okresie  letnim  tj.  od  lipca do  sierpnia. Regulacje  dopływu  wód  i  ich  retencjonowanie  zapewniają  

jazy  (zastawki) zlokalizowane na rzece Bawół. Rzeki  omawianego  rejonu  charakteryzują  się  znaczną  

nieregularnością  przepływów średnio miesięcznych i rocznych. Jest to charakterystyczne dla rzek nizinnych 

i świadczy o małej retencji tego obszaru, a tym samym o małej zasobności wodnej zlewni. Współczynnik 

nieregularności  przepływów  skrajnych,  mierzony  jako  iloraz  przepływu  maksymalnego do minimalnego jest 

bardzo wysoki i wynosi dla Czarnej Strugi 496. Niskie opady oraz mała zdolność  retencyjna  zlewni  sprawiają,  

że  analizowany  obszar  położony  jest  w  strefie najniższych w Polsce odpływów. 

Teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej 

europejskim kodem JCWP: RW6000231835669 o nazwie Bawół do Czarnej Strugi.  

Tabela 1. Charakterystyka JCWP.  

Nr JCWP[wg RZGW Poznań] 374 

Cieki w zlewni wchodzące w skład JCWP[wg MPHP z 
2007 r.] 

 Bawół 

 Czarna Struga 

 Dopływ spod Korzeniowa 

 Dopływ z Gór Złotnickich 

 Dopływ z Jarantowa 

 Dopływ z Kościelca 

Kod europejski PLRW6000231835669 

Typ 
potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów 
torfotwórczych (23) 

Status silnie zmieniona 

Ocena stanu zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona 
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Stan lub potencjał ekologiczny dobry potencjał ekologiczny 

Stan chemiczny dobry stan chemiczny 

Derogacje 
4(4) -1 / 4(4) –2 derogacje czasowe -brak możliwości technicznych/ 
derogacje czasowe –dysproporcjonalne koszty 

Uzasadnienie derogacji 
silne zmiany morfologiczne (regulacje) –derog. czasowa z uwagi na 
brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 
związane z renaturyzacją cieku 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
 

6.5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub 
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcie nie znajdują się terenie chronione na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody. Ze względu na niewielką skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia nie 

przewiduje się oddziaływania w sposób znacząco negatywny na najbliższe obszary i obiekty chronione, w tym 

na obszary Natura 2000. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie form ochrony przyrody występujących 

w promieniu 30 km. 

 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Ryc.  18. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem najbliższych obszarów chronionych na podstawie zapisów 
ustawy o ochronie przyrody. 
 
Tabela 2. Odległość od najbliższych form ochrony przyrody 

Rodzaj obszaru 
Odległość od granic 
przedsięwzięcia 
[km] 

REZERWATY 

Torfowisko Lis 24,37 

PARKI KRAJOBRAZOWE 
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Rodzaj obszaru 
Odległość od granic 
przedsięwzięcia 
[km] 

Nadwarciański Park Krajobrazowy 23,8 

PARKI NARODOWE 

Brak obszarów  
19,57 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Pyzdrski 5,95 

Dolina rzeki Ciemnej 9,11 

Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza 14,58 

Złotogórski 21,57 

Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy 24,31 

Dolina Prosny 25,03 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Lipickie Błota 28,76 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Dolina Środkowej Warty PLB300002 23,79 

Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 24,43 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Dolina Swędrni PLH300034 14,58 

Glinianki w Lenartowicach PLH300048 17,76 

Ostoja Nadwarciańska PLH300009 23,79 

Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 24,43 

Lipickie Mokradła PLH100025 28,76 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Zakola 11,33 

Jeziorko 13,73 

Bagno Rusin 14,84 

Bagno Danowiec 15,04 

Sukcesja Danowiec 15,46 

Matecznik 18,06 

Żabia 21,46 

Smug 22,67 

brak nazwy 27,8 
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Rodzaj obszaru 
Odległość od granic 
przedsięwzięcia 
[km] 

Torfa 29,91 

POMNIKI PRZYRODY 

W promieniu 30 km od przedsięwzięcia znajduje się 625 pomników przyrody, z czego 
najbliższy znajduje się w odległości 4,1 km od lokalizacji przedsięwzięcia.  

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Korytarze ekologiczne 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia znajduje się po za granicami korytarzy ekologicznych, najbliższy 

znajduje się w odległości ok. 1,2 km na północny-zachód i jest to Wzniesienie Tureckie – Lasy Kaliskie.   

 
źródło: http://mapa.korytarze.pl/ 

Ryc.  19. Najbliższe korytarze ekologiczne 
 

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami  

w zakresie ochrony środowiska. Ze względu na skalę, charakter oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, 

zakłada się, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

6.6. Obszary górskie lub leśne 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary górskie oraz leśne. Zgodnie z art. 3 Ustawy 

z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 poz. 1463 z późn. zm.), lasem w rozumieniu ustawy jest grunt 

zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami 

oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 

‒ przeznaczony do produkcji leśnej lub 

‒ stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 

‒ wpisany do rejestru zabytków. 
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Najbliższy obszar leśny znajduje się w odległości ok. 1,5 km w kierunku północno-zachodnim od terenu 

inwestycyjnego. Kolejny oddalony jest o około 5,3 km w kierunku wschodnim. W ramach realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania na te obszary.  

6.7. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich 
przekroczenia, 

Zgodnie z art. 3 pkt 34 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219  

z późn. zm.), przez standard jakości środowiska rozumie się poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz 

pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub 

jego poszczególne elementy przyrodnicze. Standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane w zależności 

od obszarów. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały przekroczone 

standardy jakości środowiska lub istnieje ryzyko ich przekroczenia. 

6.8. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

W drodze ostatecznych decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie Gminy i 

Miasta Stawiszyn znajduje się ogólnie 9 nieruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Szersze 

opracowanie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego znajdziemy w opracowaniach p. Ewy Nowackiej pt. 

„Zabytki historyczne miasta Stawiszyna” oraz „Zabytki gminne Stawiszyn” (obydwa wydało wyd. Towarzystwo 

Miłośników Stawiszyna 1998 r.). Poniższa tabela przedstawia listę najcenniejszych zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków: 

Tabela 3. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy i Miasto Stawiszyn 

źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku 

Ponadto na terenie gminy występuje wiele innych cennych historycznie i kulturowo obiektów, które nie zostały 

wpisane do rejestru zabytków, lecz ich wartość historyczna i kulturowa predysponuje do otoczenia ich 

szczególną ochroną. Zostały one –w ramach podejmowanych działań przez służby ochrony zabytków 
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zewidencjonowane. W ewidencji tej znajdują się takie obiekty, jak:   budynki: użyteczności  publicznej,  obiekty 

przemysłowe,  kaplice,  budynki mieszkalne,  zabudowania  gospodarcze,  itp.  Wszystkie  podlegają zarówno 

przepisom  ustawy o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  jak  również  przepisom  prawa 

budowlanego i w stosunku do nich winny być również respektowane ogólne wymogi konserwatorskie. Wśród 

zabytków, zasługujących na wyróżnienie, znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zaliczyć  

należałoby także  m.in.  Murowaniec –fragmenty  stawiszyńskiego  muru obronnego, który zastąpił wały 

drewniano-ziemne zbudowane z  kamieni  eratycznych i ułamków cegieł, łącząc całość zaprawą wapienną oraz 

stawiszyński ratusz –symbol rady miejskiej. Godna uwagi jest też Cukrownia  Wilhelma  Repphana  w  Zbiersku 

Cukrowni (założona w 1852 roku), która początkowo poruszana była siłą koni i cmentarz wyznania 

mojżeszowego w miejscowości Stary Kiączyn. Zatem listę zabytków dopisują obiekty mające szczególną 

wartość, dokumentującą historię gminy, czy o znaczeniu artystycznym i kulturowym (takie, jak np. nagrobki 

secesyjne, tablice nagrobne na mogiłach, kaplicę –mauzoleum i wiele innych).  

6.9. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

6.10. Gęstość zaludnienia 

Na terenie Gminy Miejsko-Wiejskiej Stawiszyn gęstość zaludnienia w osobach na 1 km
2
 wynosi 92, a liczba 

ludności wynosi 7195.
5
  

7. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

a) Woda – nie dotyczy, 

b) Surowce – nie dotyczy, 

c) Paliwa płynne – brak, 

d) Szacowane zapotrzebowanie na energię:  

‒ elektryczna -  ok. 16 000 kWh/rok, 

‒ cieplna – nie dotyczy, 

‒ gazowa – nie dotyczy. 

8. Rozwiązania chroniące środowisko 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało w istotnym stopniu stanu środowiska, jego walorów oraz 

warunków życia okolicznych mieszkańców. Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane 

do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja 

przedsięwzięcia nie powoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza.  

8.1. Rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na 
etapie jego realizacji i likwidacji 

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji i likwidacji, planowane są 

następujące działania: 

                                                           
5 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 – Gmina Miejsko-Wiejska Stawiszyn 
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‒ prace budowlane/montażowe będą prowadzone tylko w porze dnia, 

‒ ograniczana do minimum będzie emisja niezorganizowanych zanieczyszczeń pyłowych, 

‒ prowadzący roboty, zobligowany będzie dbać o stan techniczny maszyn, urządzeń i pojazdów, 

używane będą tylko w pełni sprawne maszyny, urządzenia i pojazdy, 

‒ teren potencjalnie narażony na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pochodzącymi 

z przebywających tam pojazdów mechanicznych (samochody, samochody z wysięgnikiem, itp.)  

tj. miejsca tankowania pojazdów, wymiany olejów, drobnych napraw oraz miejsca magazynowania 

olejów smarami i innymi materiałami mogących stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo - 

wodnego będą zabezpieczone, np. poprzez uszczelnienie tego obszaru folią PEHD, 

‒ przed rozpoczęciem eksploatacji inwestor uzyska wszelkie wymagane decyzje administracyjne 

z zakresu ochrony środowiska oraz stosować się będzie do wytycznych w nich ujętych, 

‒ odpady gromadzone będą selektywnie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, w wyznaczonych 

miejscach, po uzyskaniu ilości transportowych przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, odpady niebezpieczne 

magazynowane będą w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach to tego celu przeznaczonych, 

‒ obszar robót zostanie ogrodzony, ustawione zostaną znaki ostrzegawcze oraz tablice informacyjne 

(zgodnie z przepisami szczegółowymi na ten temat), 

‒ przed podjęciem głównych prac, plac robót zostanie ogrodzony, tak, aby nie dopuścić 

do przedostawania się tam zwierząt, głównie płazów i małych ssaków, 

‒ w zakresie zdrowia ludzi, zarządzający zobowiązany będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy i p.poż. 

Negatywne oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia oraz działania im zapobiegające, będą 

w większości analogiczne z oddziaływaniami i działaniami podjętymi na etapie budowy. Wspomnieć tu należy 

o ograniczeniu do minimum emisji substancji do powietrza oraz hałasu, poprzez używanie sprawnego sprzętu, 

ograniczenie zbędnych tras przejazdu oraz prowadzenie prac jedynie w czasie dnia. Emisja zanieczyszczeń 

w trakcie realizacji inwestycji wiązać się będzie z ruchem specjalistycznego sprzętu i samochodów ciężarowych 

dowożących materiały budowlane. Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia teren prac 

zostanie wyposażony w pojemniki na odpady komunalne oraz w przenośne toalety. Sanitariaty będą regularnie 

opróżniane przez firmę serwisową w ramach zawartej umowy.  

Likwidując obiekt, w pierwszej kolejności poczynione będą starania, aby nie dopuścić do powstania odpadów, 

a więc wykorzystania wszelkich elementów trwałych dla potrzeb ewentualnej przyszłej inwestycji, która 

prowadzona może być w miejscu przedmiotowego przedsięwzięcia. Jeśli konieczna będzie ich likwidacja, 

w pierwszej kolejności prowadzony będzie odzysk lub transport do instalacji odzysku (przez firmę posiadającą 

odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami). W ostateczności 

elementy, które nie będą mogły być wykorzystane ani poddane procesom odzysku zostaną unieszkodliwione 

w odpowiedniej instalacji.  
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Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe 

i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska. 

Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na etapie realizacji i likwidacji inwestycji istotny wpływ mają 

wykonawcy robót. Przy prawidłowo prowadzonych pracach na etapie realizacji przedsięwzięcia, oddziaływanie 

na środowisko będzie krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska przyrodniczego. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Inwestor podejmie niezwłocznie 

odpowiednie działania zapobiegawcze. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostanie 

zażegnane, mimo przeprowadzenia tych działań lub gdy wystąpi szkoda w środowisku, Inwestor niezwłocznie 

zgłosi fakt najbliższemu terytorialnie organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska. 

Dokładne miejsca postoju pojazdów i maszyn oraz magazynowania odpadów zostaną wyznaczone podczas 

organizacji placu budowy inwestycji. Miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną utwardzone i uszczelnione folią 

oraz wyposażone w maty sorbujące, a w przypadku ewentualnego wycieku substancji użyte zostaną 

odpowiednie sorbenty, znajdujące się na wyposażeniu placu budowy.  

8.2. Rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na 
etapie jego eksploatacji 

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji planowane są 

następujące działania: 

‒ na terenie przedsięwzięcia magazynowanie odpadów prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego, prowadzone będzie właściwe gospodarowanie odpadami – poprzez  

minimalizację ich ilości, selektywne zbieranie i magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób 

zabezpieczający środowisko, w szczególności środowisko gruntowo - wodne przed ewentualnym 

zanieczyszczeniem, 

‒ odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonych 

miejscach, w pojemnikach i kontenerach do tego celu przeznaczonych, lub na odpowiednim podłożu, 

w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się do niego substancji 

lub odpadów, 

‒ prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów według przyjętego katalogu odpadów, 

z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz 

karty przekazania odpadu, 

‒ w zakresie zdrowia ludzi, zarządzający zobowiązany będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy i ppoż., 

‒ ruch pojazdów typu ciężkiego związany z funkcjonowaniem planowanej inwestycji będzie ograniczony 

tylko do pory dziennej,  

‒ aby ograniczyć emisję, przed rozłączeniem przewodu elastycznego łączącego zbiornik magazynowy  

z autocysterną przetłacza się pozostały w nim metan do autocysterny przy pomocy gazowego azotu, 

dzięki czemu emisja metanu do atmosfery nie przekracza 2,0 m
3
 na 1 operację napełniania zbiornika, 
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‒ w przypadku utraty szczelności przez rurociągi technologiczne ograniczyć wielkość emisji skroplonego 

bądź gazowego metanu zastosować automatycznie zamykany zawór nadmiernego wypływu, 

usytuowany zaraz za zaworem poboru metanu, 

‒ zaprojektowaniu wanny awaryjnej zapobiegającemu ewentualnemu rozlaniu się skroplonego metanu 

poza obrys wanny, 

‒ wyznaczeniu stref zagrożenia wybuchem,  

‒ nadaniu zapachu fazie gazowej w celu łatwego stwierdzenia wycieku mogącego powstać na skutek 

nieszczelności instalacji. 

9. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

9.1. Emisje zanieczyszczeń do powietrza i zasięg oddziaływania 

9.1.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy i ewentualnej likwidacji planowanego 

przedsięwzięcia 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i likwidacyjnych, głównym źródłem emisji będzie spalanie paliw  

w silnikach środków transportu dowożących materiały budowlane oraz maszyn budowlanych wykonujących 

poszczególne prace. Emisja ta nie powinna powodować znaczącego oddziaływania na stan powietrza, będzie to 

oddziaływanie chwilowe i odwracalne, które ustąpi w momencie zakończenia prac budowlanych na 

analizowanym terenie. Ze względu na sprawną organizację pracy, w danej chwili będą uruchomione tylko te 

narzędzia i maszyny, które będą konieczne do wykonania danego zadania. Nie będzie miała miejsca praca 

wszystkich urządzeń jednocześnie. 

9.1.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

Emisja związana z ruchem pojazdów 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki emisji z procesu spalania paliw przez silniki spalinowe przy 

prędkości 20 km/h dla pojazdów osobowych. 

Tabela 4. Wskaźniki emisji substancji do powietrza 

Substancja 
Emisja z pojazdu danego typu [g / km] 

Samochód osobowy Samochód ciężarowy 

Tlenek węgla 5,71318 3,76667 

Węglowodory alifatyczne 0,61640 2,07497 

Węglowodory aromatyczne 0,18492 0,62249 

Dwutlenek azotu 0,70370 8,88600 

Pył zawieszony 0,01558 0,71711 

Dwutlenek siarki 0,05448 0,68984 

 

Do obliczeń przyjęto następujące dane: 

‒ maksymalna liczba samochodów osobowych: 1 (ruch pojazdów osobowych związany jest dojazdem  

pracownika instalacji, może odbywać się codziennie lub rzadziej. Na potrzeby obliczeń przyjęto ruch 1 

pojazdu osobowego 5 dni w tygodniu), 
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‒ maksymalna liczba samochodów ciężarowych: 1 (ruch autocysterny, które realizował będzie dostawy 

gazu LNG. Ruch ten będzie odbywał się 4-5 razy w ciągu w ciągu tygodnia. Na potrzeby obliczeń 

przyjęto ruch autocysterny 5 dni w tygodniu, 

‒ maksymalna droga przejeżdżana przez każdy pojazd (wjazd i wyjazd): 1200 m. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie emisji substancji do powietrza, wg ilości samochodów podanych 

powyżej. 

Tabela 5. Wielkość emisji substancji do powietrza w związku z ruchem pojazdów 

Substancja 
Maksymalna emisja 

Mg / rok 

Tlenek węgla 0,0059 

Węglowodory alifatyczne 0,0017 

Węglowodory aromatyczne 0,0005 

Dwutlenek azotu 0,0060 

Pył zawieszony 0,0005 

Dwutlenek siarki 0,0005 

 

Do źródeł emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza należy emisja związana z procesami 

grzewczymi 

Emisja zanieczyszczeń z kotła na gaz ziemny  
W procesie przygotowania paliwa gazowego dla Zakładu, do podgrzewu gazu ziemnego przed redukcją 

ciśnienia wykorzystywany będzie kocioł na gaz ziemny o mocy do 30 kW. Na potrzeby karty informacyjnej 

przyjęto, że będzie on trwał tj. od października do marca.  Do obliczeń przyjęto czas pracy emitora: 4392 h. 

Emisję z procesów grzewczych obliczono w oparciu o wskaźniki podane w opracowanie Wskaźniki emisji 

zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej poniżej 5 MW – 

opracowane przez KOBIZE, styczeń 2015. 

Tabela 6. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających dla kotłów na gaz ziemny 

 

W celu wyznaczenia maksymalnej emisji godzinowej z kotła należy wyznaczyć maksymalną ilość paliwa, która 

może zostać zużyta w ciągu godziny, do zasilania kotła, w tym celu posługujemy się wzorem: 
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gdzie: 

4,19 – współczynnik wynikający z przeliczenia kJ na kcal, 

1,163 – współczynnik wynikający z przeliczenia W na kcal/h, 

1000000 – współczynnik wynikający z przeliczenia MW na W, 

r

wQ
 – wartość opałowa stosowanego paliwa w kJ/m3, 

r

wQ
= 37600 kJ/m3 (37,6 MJ/m3) 

P – moc użyteczna urządzenia w MW – 0,030 MW,  

η – sprawność urządzenia (90%), 

B = (0,030*4,19*1 000 000)/(1,163*0,90*37600) = 125 700 / 39 355,92 ≈ 3,2 kg/h  

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy wartość: B = 3,2 m
3
/h dla kotła o mocy 0,03 MW. 

Emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego jest obliczana według wzoru: 

E = B *w*(s) 

B – ilość spalonego paliwa w Mg/h,  

w – emisje jednostkowe dla poszczególnych zanieczyszczeń, 

s – wartość siarki całkowitej w mg/m³. 

 

SO2 - E = 0,0032 Mg/h * 0,002 * 35 g/Mg = 0,000224 g/h = 0,000000224 kg/h 

NO2 - E = 0,0032 Mg/h * 1,52 g/Mg = 0,004864 g/h = 0,000004864 kg/h 

CO - E = 0,0032 Mg/h * 0,30 g/Mg = 0,00096 g/h = 0,00000096 kg/h 

CO2 - E = 0,0032 Mg/h * 2000 g/Mg = 6,4 g/h = 0,0064 kg/h 

Pył zawieszony całkowity (TSP) - E = 0,0032 Mg/h * 0,005 g/Mg = 0,000016 g/h = 0,000000016 kg/h 

Wnioski 

Emisja związana z eksploatacją inwestycji ma charakter niezorganizowany. Związana jest przede  wszystkim  

z ruchem pojazdów osobowych. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz skalę działalności, należy uznać 

że wielkość emisji substancji do powietrza w trakcie eksploatacji inwestycji będzie niewielka i nie powinna 

powodować znaczącego oddziaływania na środowisko. 

9.1.3. Emisje zanieczyszczeń w zakresie, w jakim oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 

z planowanym przedsięwzięciem 

Emisja zanieczyszczeń w zakresie jakim planowane przedsięwzięcie może się kumulować z funkcjonowaniem 

Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego związana będzie z: 

‒ emisją zanieczyszczeń związaną z ruchem pojazdów, 

‒ emisją zanieczyszczeń z procesami grzewczymi. 

Emisja związana z ruchem pojazdów 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki emisji z procesu spalania paliw przez silniki spalinowe przy 

prędkości 20 km/h dla pojazdów osobowych. 
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Tabela 7. Wskaźniki emisji substancji do powietrza 

Substancja 
Emisja z pojazdu danego typu [g / km] 

Samochód osobowy Samochód ciężarowy 

Tlenek węgla 5,71318 3,76667 

Węglowodory alifatyczne 0,61640 2,07497 

Węglowodory aromatyczne 0,18492 0,62249 

Dwutlenek azotu 0,70370 8,88600 

Pył zawieszony 0,01558 0,71711 

Dwutlenek siarki 0,05448 0,68984 

 

Do obliczeń przyjęto następujące dane: 

‒ maksymalna liczba samochodów osobowych: 20, 

‒ maksymalna liczba samochodów ciężarowych: 3, 

‒ maksymalna droga przejeżdżana przez każdy pojazd (wjazd i wyjazd): 400 m, 

‒ czas emisji dla pojazdów: 6 dni w tygodniu w porze dziennej w godzinach 7-16. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie emisji substancji do powietrza, wg ilości samochodów podanych 

powyżej. 

Tabela 8. Wielkość emisji substancji do powietrza w związku z ruchem pojazdów 

Substancja 
Maksymalna emisja 

Mg / rok 

Tlenek węgla 0,0313 

Węglowodory alifatyczne 0,0046 

Węglowodory aromatyczne 0,0014 

Dwutlenek azotu 0,0102 

Pył zawieszony 0,0006 

Dwutlenek siarki 0,0008 

 

Emisją zanieczyszczeń z procesami grzewczymi 

Procesy grzewcze związane są z eksploatacją 3 kotłów opalanych węglem kamiennym. Parametry emitorów: 

1) Kocioł opalany węglem kamiennym o mocy 2000 kW (2 MW), moc cieplna 2,56 MW, sprawność 

cieplna kotła 78%, kotłownia wyposażona jest w emitor o wysokości 33 m.n.p.t. oraz średnicy 0,8 m, 

czas emisji przyjęto dla 48 godzin pracy kotła 7 dni w tygodniu przez 24 h co stanowi 8064 h/rok. 

2) Kocioł opalany węglem kamiennym o mocy 2000 kW (2 MW), moc cieplna 2,56 MW, sprawność 

cieplna kotła 78%, kotłownia wyposażona jest w emitor o wysokości 33 m.n.p.t. oraz średnicy 0,8 m, 

czas emisji przyjęto dla 48 godzin pracy kotła 7 dni w tygodniu przez 24 h co stanowi 8064 h/rok. 

3) Kocioł opalany węglem kamiennym o mocy 800 kW, moc cieplna 2,56 MW, sprawność cieplna kotła 

78%, kotłownia wyposażona jest w emitor o wysokości 33 m.n.p.t. oraz średnicy 0,8 m, czas emisji 

przyjęto dla 48 godzin pracy kotła 7 dni w tygodniu przez 24 h co stanowi 8064 h/rok.  
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Tabela 9. Emisja z procesów grzewczych  

Źródło emisji Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna [Mg] Emisja maksymalna [kg/h]  

kocioł opalany węglem 
kamiennym o mocy 
2000 kW (2 MW), moc 
cieplna 2,56 MW 

Pył ogółem 0,981 0,1623 

 w tym pył do 2,5 μm 0,718 0,1188 

 w tym pył do 10 μm 0,718 0,1188 

Dwutlenek siarki 19,85 3,28 

Tlenek azotu jako NO2 6,62 1,094 

Tlenek węgla 20,68 3,42 

kocioł opalany węglem 
kamiennym o mocy 
2000 kW (2 MW), moc 
cieplna 2,56 MW 

Pył ogółem 1,932 0,342 

 w tym pył do 2,5 μm 1,278 0,2263 

 w tym pył do 10 μm 1,278 0,2263 

Dwutlenek siarki 20,84 3,69 

Tlenek azotu jako NO2 6,95 1,231 

Tlenek węgla 21,71 3,85 

kocioł opalany węglem 
kamiennym o mocy 800 
kW moc cieplna 1,03 
MW 

Pył ogółem 0,2737 0,169 

 w tym pył do 2,5 μm 0,1810 0,0905 

 w tym pył do 10 μm 0,1810 0,0905 

Dwutlenek siarki 2,953 1,477 

Tlenek azotu jako NO2 0,984 0,492 

Tlenek węgla 3,076 1,538 

Źródło: Zgłoszenie instalacji, której eksploatacja wymaga zgłoszenia  

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz skalę działalności należy uznać, że wielkość emisji substancji do 

powietrza w trakcie eksploatacji Punktu będzie niewielka i nie powinna powodować znaczącego oddziaływania 

na środowisko. 

9.2. Emisje hałasu i zasięg oddziaływania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) natężenie hałasu dla terenów z zabudową 

mieszkaniową zagrodowa powinno być mniejsze niż: 

‒ L AeqD = 55 dB(A) w porze dnia (6:00-22:00); przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po sobie następującym, 

‒ L AeqN = 45 dB(A) w porze nocy (22:00-6:00); przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy, 

9.2.1. Emisja hałasu na etapie budowy i likwidacji planowanego przedsięwzięcia  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych źródłami hałasu będą środki transportu dowożące 

materiały budowlane oraz sprzęt mechaniczny używany w trakcie robót. Będą to uciążliwości lokalne, 

krótkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń w trakcie trwania prac 

budowlanych. 

9.2.2. Emisja hałasu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia  

Emisje hałasu rozpatrywano w następującym zakresie: 
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‒ maksymalna liczba samochodów osobowych: 1 (ruch pojazdów osobowych związany jest dojazdem  

pracownika instalacji, może odbywać się codziennie lub rzadziej. Na potrzeby obliczeń przyjęto ruch 1 

pojazdu osobowego 5 dni w tygodniu), 

‒ maksymalna liczba samochodów ciężarowych: 1 (ruch autocysterny, które realizował będzie dostawy 

gazu LNG. Ruch ten będzie odbywał się 4-5 razy w ciągu w ciągu tygodnia. Na potrzeby obliczeń 

przyjęto ruch autocysterny 5 dni w tygodniu), 

‒ upuszczania resztek gazu po zakończeniu tankowania zbiornika, z przewodu łączącego zbiornik 

z autocysterną  ilość  do ok. 2 m
3
 podczas tankowania. Z uwagi na minimalną emisję nie uwzględniono 

emisji w obliczeniach,  

‒ upuszczanie gazu wynikającego z otwarcia zaworu/ów bezpieczeństwa zbiornika (możliwe jedynie 

w przypadku braku poboru gazu przez Zakład – np. w wyniku nieprzewidywanego postoju w produkcji) 

– taka sytuacja występuje bardzo rzadko, dlatego dana sytuacja nie będzie brana pod uwagę do 

obliczeń, 

‒ maksymalna droga przejeżdżana przez każdy pojazd (wjazd i wyjazd): 1200 m 

‒ czas emisji wynika z czasu przejazdu pojazdu drogą dojazdową do instalacji. 

Ruch pojazdów ciężkich odbywać się będzie w porze dziennej lub sporadycznie ruch autocysterny w porze 

nocnej w godzinach. W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości 

odcinka drogi oraz przy założeniu, że prędkość jazdy samochodów wynosi 20 km/h. 

Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczych punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących trasy 

poruszania się pojazdów dla startu, hamowania bądź manewrowania oblicza się wg wzoru: 

gdzie: 

 

dB 

 

 

— czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej), 

— natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji, 

— czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania, 

— poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania. 

Wyjściowe poziomy mocy akustycznej wykorzystane do obliczeń zestawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 10. Wyjściowe poziomy mocy akustycznej 

Operacja Moc akustyczna [dB] Czas operacji [s] 

Pojazdy lekkie 

Start 97 5 

Hamowanie 94 3 
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Jazda po terenie, manewrowanie 94 w zależności od długości trasy 

Pojazdy ciężkie 

Start 105 5 

Hamowanie 100 3 

Jazda po terenie, manewrowanie 100 w zależności od długości trasy 

 

Równoważny poziom mocy akustycznej LAWeq =  82,7 dB 

Ze względu na: 

‒ skalę i zakres przedsięwzięcia, 

‒ ruch pojazdów głównie w porze dziennej, 

‒ niewielką ilość pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia, 

należy przypuszczać, iż hałas związany eksploatacją przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na aktualny klimat 

akustyczny na tym terenie i nie przekroczy obowiązujących normatywów akustycznych na granicy najbliższych 

terenów ochrony akustycznej. 

9.2.3. Emisje zanieczyszczeń w zakresie, w jakim oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 

z planowanym przedsięwzięciem 

Emisja hałasu w zakresie jakim planowane przedsięwzięcie może się kumulować z funkcjonowaniem 

Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego związana będzie z ruchem pojazdów. 

Do obliczeń przyjęto następujące dane: 

‒ maksymalna liczba samochodów osobowych: 20, 

‒ maksymalna liczba samochodów ciężarowych: 3, 

‒ maksymalna droga przejeżdżana przez każdy pojazd (wjazd i wyjazd): 360 m, 

‒ czas emisji dla pojazdów: 6 dni w tygodniu w porze dziennej w godzinach 7-16, z czego czas emisji 

hałasu będzie równy czasu przyjazdu maksymalnej przez 4 godziny w ciągu dnia.   

Tok obliczeń Równoważnego poziomu mocy akustycznej, przyjęto analogicznie jak w punkcie 9.2.2. Emisja 

hałasu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia.  

Równoważny poziom mocy akustycznej LAWeq =  85,8 dB 

Z uwagi, że ruch pojazdów odbywa się na przeciwległej części szklarni w odległości ok. 420 m od planowanej 

instalacji, należy przypuszczać, iż hałas związany eksploatacją przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na emisję 

hałasu w przypadku kumulowania się oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, nie zostaną przekroczone 

obowiązujące normatywy akustyczne na granicy najbliższych terenów ochrony akustycznej. 

10. Gospodarka wodno- ściekowa 

10.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych 
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W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, nie będą powstawać ścieki bytowe. Instalacja ta nie 

wymaga stałej obecności obsługi. W ramach realizacji inwestycji wykonawcy będą korzystać z kontenerów 

z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki socjalno-bytowe.  

10.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, ścieki technologiczne nie będą powstawać. 

10.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych obliczono na podstawie 

wzoru: 

Q = F x q x φ 

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni w ha, F = 400 m
2
 = 0,04  ha (planowana powierzchnia utwardzona)   

q – miarodajne natężenie deszczu q = 132 dm
3
/s/ha (wg formuły Błaszczyka dla opadów H<800 mm, P=20% 

i czasie trwania deszczu t = 15 min i częstotliwością c = 0,2), 

φ – współczynnik spływu powierzchniowego, φ = 0,9,  

P – średnia roczna wysokość opadu, rozpatrywany teren leży w obszarze o rozkładzie średniej rocznej wysokości 

opadu do 545 mm, do obliczeń przyjęto P = 545 mm = 0,545 m 

ilość dni deszczowych 153,9
6
  

Stąd: 

Q = F x q x φ =0,04 x 132 x 0,9 = 4,752 dm
3
/s  

Całkowity odpływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni zadaszonej i utwardzonej: 

Qr = P x F x φ = 0,545 x 400 x 0,9 = 196,2 m
3
/rok 

Qr = (P x F x φ) / ilość dni deszczowych = 196,2 / 153,9 = 1,115497076 ≈  1,27 m
3
/dobę 

Sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszonych i utwardzonych odprowadzane będą powierzchniowo 

do gruntu na terenie działki objętej planowaną inwestycją.  

  

                                                           
6 

Średnią roczną sumę opadów atmosferycznych dla omawianego regionu przyjęto na podstawie danych literaturowych dla Poznania, 

równy 153,9 dnia (źródło: B. Olechowicz-Bobrowska Częstość dni z opadem w Polsce, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace 
Geograficzne Nr 86, PWN, Warszawa 1970). 
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11. Gospodarka odpadami 

11.1. Odpady powstające na etapie budowy oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia 

W poniższej tabeli przedstawiono szacowane ilości i rodzaje odpadów przewidywanych do powstania na etapie 

budowy i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz miejsce i sposób ich magazynowania, a także dalszy 

sposób ich zagospodarowania. Kody odpadów podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

Tabela 11. Gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Max ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób dalszego 

zagospodarowania 

1 13 01 10* 

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,3 

zamykany i szczelny 

pojemnik przeznaczony 

do tego celu ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

przekazanie do odzysku 

lub unieszkodliwienia 

podmiotowi 

posiadającemu 

odpowiednie zezwolenia 

na prowadzenie 

działalności w tym 

zakresie 

2 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,3 

zamykany i szczelny 

pojemnik przeznaczony 

do tego celu ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

3 15 01 01 
Opakowania z papieru 

 i tektury 
0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

Jeśli ponowne 

wykorzystanie nie jest 

możliwe i dana substancja 

lub przedmiot stał się 

odpadem, zostanie on 

przekazany 

uprawnionemu 

podmiotowi do 

zagospodarowania 

zgodnie z hierarchią 

postępowania 

z odpadami, w pierwszej 

kolejności do recyklingu 

lub odzysku innymi 

metodami, 

w ostateczności do 

unieszkodliwienia. 

4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

5 15 01 03 Opakowania z drewna 0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,2 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

7 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

8 15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,9 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

9 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 

tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB) 

0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Max ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób dalszego 

zagospodarowania 

10 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

0,8 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

11 17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy  

z rozbiórek i remontów 

1,0 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

12 17 04 05 Żelazo i stal 1,0 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

13 17 04 11 
Kable inne niż wymienione w 17 04 

10 
0,8 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

14 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
0,3 

Kontener na zmieszane 

odpady komunalne 

 

Tabela 12. Gospodarka odpadami na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Max ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób dalszego 

zagospodarowania 

1 13 01 10* 

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,3 

zamykany i szczelny 

pojemnik przeznaczony 

do tego celu ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

przekazanie do odzysku 

lub unieszkodliwienia 

podmiotowi 

posiadającemu 

odpowiednie zezwolenia 

na prowadzenie 

działalności w tym 

zakresie 

2 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,3 

zamykany i szczelny 

pojemnik przeznaczony 

do tego celu ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

3 15 01 01 
Opakowania z papieru 

 i tektury 
0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

Jeśli ponowne 

wykorzystanie nie jest 

możliwe i dana substancja 

lub przedmiot stał się 

odpadem, zostanie on 

przekazany 

uprawnionemu 

podmiotowi do 

zagospodarowania 

zgodnie z hierarchią 

postępowania 

z odpadami, w pierwszej 

kolejności do recyklingu 

lub odzysku innymi 

metodami, 

w ostateczności do 

unieszkodliwienia. 

4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

5 15 01 03 Opakowania z drewna 0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,2 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

7 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,03 
Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Max ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób dalszego 

zagospodarowania 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

8 15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,9 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

9 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 

tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB) 

0,03 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

10 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

0,8 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

11 17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy  

z rozbiórek i remontów 

1,0 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

12 17 04 05 Żelazo i stal 1,0 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

13 17 04 11 
Kable inne niż wymienione w 17 04 

10 
0,8 

Zamykany szczelny 

kontener lub pojemnik 

ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

14 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
0,3 

Kontener na zmieszane 

odpady komunalne 

 

Wytwarzane odpady, do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej będą gromadzone w wydzielonym, 

oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich miejscu. Po uzyskaniu ilości transportowej 

wytworzone odpady zostaną przekazane firmom zewnętrznym posiadającym zezwolenia na zbieranie 

i transport odpowiednich rodzajów odpadów i dalej zostaną przekazane do miejsc ich przetwarzania (odzysku), 

bądź unieszkodliwienia. 

Zgodnie z ustawą o odpadach w pierwszej kolejności odpady powinny być przygotowane do ponownego użycia 

lub poddane recyklingowi, a jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, poddane innym procesom odzysku. Jeżeli również z przyczyn 

technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nieuzasadniony ekologicznie lub ekonomicznie, to odpady 

zostaną poddane unieszkodliwieniu. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie 

w inny sposób było niemożliwe. 
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Na terenie inwestycji nie będzie dochodziło do mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.  

11.2. Odpady powstające na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

W poniższej tabeli przedstawiono szacowane ilości i rodzaje odpadów przewidywanych do powstania na etapie 

eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz miejsce i sposób ich magazynowania, a także dalszy sposób ich 

zagospodarowania. Kody odpadów podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

 

Tabela 13. Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Max ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób dalszego 

zagospodarowania 

1 13 01 10* 

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,5 

zamykany i szczelny pojemnik 

przeznaczony  

do tego celu ustawiony  

w wydzielonym miejscu 

przekazanie do 

odzysku lub 

unieszkodliwienia 

podmiotowi 

posiadającemu 

odpowiednie 

zezwolenia na 

prowadzenie 

działalności w tym 

zakresie 

2 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,5 

zamykany i szczelny pojemnik 

przeznaczony  

do tego celu ustawiony  

w wydzielonym miejscu 

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,6 

Zamykany szczelny kontener 

lub pojemnik ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

Jeśli ponowne 

wykorzystanie nie 

jest możliwe i dana 

substancja lub 

przedmiot stał się 

odpadem, zostanie 

on przekazany 

uprawnionemu 

podmiotowi do 

zagospodarowania 

zgodnie z hierarchią 

postępowania 

z odpadami, 

w pierwszej 

kolejności do 

recyklingu lub 

odzysku innymi 

metodami, 

w ostateczności do 

unieszkodliwienia 

4 15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,25 

Zamykany szczelny kontener 

lub pojemnik ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

5 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02 

0,25 

Zamykany szczelny kontener 

lub pojemnik ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

6 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,5 

Zamykany szczelny kontener 

lub pojemnik ustawiony 

w wydzielonym miejscu 

 

Wytwarzane odpady, do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej będą gromadzone w wydzielonym, 

oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich miejscu. Po uzyskaniu ilości transportowej 

wytworzone odpady zostaną przekazane firmom zewnętrznym posiadającym zezwolenia na zbieranie 

i transport odpowiednich rodzajów odpadów i dalej zostaną przekazane do miejsc ich przetwarzania (odzysku), 

bądź unieszkodliwienia. 
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Zgodnie z ustawą o odpadach w pierwszej kolejności odpady powinny być przygotowane do ponownego użycia 

lub poddane recyklingowi, a jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, poddane innym procesom odzysku. Jeżeli również z przyczyn 

technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nieuzasadniony ekologicznie lub ekonomicznie, to odpady 

zostaną poddane unieszkodliwieniu. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie 

w inny sposób było niemożliwe. 

Na terenie inwestycji nie będzie dochodziło do mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.  

12.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia oraz odległość od granicy Państwa wykluczono możliwość 

transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

13. 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 

Na potrzeby analizy skumulowania oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia rozpatrywano obszar 

w zasięgu 100 m od planowanego przedsięwzięcia, w związku z tym wystąpiono do Urzędu Gminy 

w Stawiszynie oraz Urzędu Gminy Blizanów o odpowiedź w tym zakresie.  

Zgodnie z pismem z Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie w sprawie udzielenia informacji na temat  

przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych , dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach uzyskano informację o następujących decyzjach (Pismo to stanowi załącznik do opracowania 

karta informacyjnej przedsięwzięcia):  

‒ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P 

Stawiszyn-Pleszew, do granicy gminy Blizanów, działka nr 1, obręb Długa Wieś Trzecia, 

‒ Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr ewid. 5, obręb 

Długa Wieś Trzecia, 

‒ Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów 

mezozoicznych (górna kreda) w ilości 18,0 m
3
/h,  ujęcie planowane jest w miejscowości Długa Wieś 

Trzecia, na terenie działki.  

Na pozostałych działkach nie stwierdzono planowanych przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej.  

Zgodnie z pismem z Urzędu Gminy i Miasta Blizanów na działkach w zasięgu 100 m od planowanego 

przedsięwzięcia leżących w gm. Blizanów nie było realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć, dla których 

wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub prowadzone są postępowania.    

W ramach analizy zakresu, w jakim oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 

z planowanym przedsięwzięciem rozpatrywano funkcjonowanie Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego 

znajdującego się na działkach 3, 5 i 9 obręb 0003 Długa Wieś Trzecia, gmina Stawiszyn z uwagi na odległość od 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - Budowa instalacji regazyfikacji (odparowania) skroplonego metanu (LNG) w m. Długa Wieś Trzecia  
 

  

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. NIP 786-16-50-016, REGON 300525532  |  piotr.sadowski@codex.pl, www.codex.pl 

  50  

planowanego przedsięwzięcia, w punkcie 9 niniejszego opracowania ujęto obliczenia w zakresie emisji hałasu 

oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę skalę planowanej inwestycji objętej niniejszym 

wnioskiem nie przewiduje się jednak wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko w związku 

z jej eksploatacją, także w przypadku ewentualnego kumulowania się emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza.  

14. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

14.1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii 

Poważną awarią w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w 

trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w żadnym z przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia 

wariantów, ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia, nie zajdzie ryzyko wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

14.2. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej 

Zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) 

pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumie się „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”.  

Nie można jednoznacznie przewidzieć wystąpienia wymienionych zdarzeń, w związku z tym trudno jest 

oszacować ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej.  

Analizując odporność przedsięwzięcia na zmiany klimatu brano pod uwagę w szczególności: odporność na 

długotrwałe susze, gwałtowne wiatry, fale upałów, fale chłodu, ekstremalne opady, gwałtowne burze, 

intensywne opady śniegu, zamarzanie oraz odmarzanie. Z punktu widzenia wrażliwości wynika,  

iż przedmiotowe przedsięwzięcie może wykazywać wrażliwość przede wszystkim na intensywne opady 

atmosferyczne, gwałtowne burze oraz pożary. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane 

działania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko nie przewiduje się wystąpienia katastrofy 

naturalnej w związku z  realizacją, eksploatacją oraz likwidacją przedsięwzięcia. Przewidywane jest również 

wykonanie hydrantu do celów przeciwpożarowych służącego do schładzania urządzeń technologicznych 

instalacji LNG w przypadku powstania pożaru w okolicach instalacji. 
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źródło:polska.e-mapa.net.  

Ryc.  20. Mapa zagrożenia powodziowego 

 
14.3. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej 

Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy nowych instalacji przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii i spełnieniu obowiązujących norm budowlanych i przepisów prawnych w zakresie 

prawa budowlanego, wyklucza się możliwość wystąpienia poważnej awarii. Inwestor zobowiązuje się 

przeprowadzić wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

prawnymi, w szczególności mając na uwadze przepisy prawa budowlanego i rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

15. Obszar ograniczonego użytkowania 

Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 135 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). 
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