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1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Informację sporządzono na podstawie danych, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 5
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013 poz. 1235).
Analizowane przedsięwzięcie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, kwalifikowane jako „instalacje do
dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu
przepisów o ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego
sklasyfikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.
Lokalizacja inwestycji
Analizowane przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie istniejącej stacji paliw
znajdującej się w obrębie Czarna Dąbrówka 03, działka nr: 1/2, przy drodze wojewódzkiej nr
211. Stacja paliw zlokalizowana jest na obszarze, na którym znajduje się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Stacja paliw znajduje się na działce o powierzchni 6286
m2 .
Najbliższe sąsiedztwo z planowaną inwestycją:
 od północy - analizowany teren graniczy z drogą wojewódzką nr 211, dz. nr 14/1,
dalej tereny zabudowy mieszkaniowej w odległości ok. 24m licząc od granicy działki
1/2,
 od wschodu - analizowany teren graniczy z drogą, dz. nr 201/2, dalej tereny zabudowy
mieszkaniowej w odległości ok. 14,8m licząc od granicy działki 1/2,
 od południa – analizowany teren graniczy z dz. nr 1/73,
 od zachodu - analizowany teren graniczy z dz. nr 1/73 i 1/31,
Komunikacja.
Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 211.
W ramach remontu stacji paliw przewiduje się:
- remont pawilonu stacji paliw – wymiana stolarki okiennej z powiększeniem otworów
okiennych, odmalowanie, wykonanie ścian działowych w budynku,
- remont wysepki z dystrybutorami,
- wymiana zbiornika magazynowego paliw z ciągami technologicznymi,
- odnowienie zadaszenia nad wysepkami dystrybucyjnymi,
- wymiana dystrybutora paliwa,
- wymiana zbiornika na gaz płynny.
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2. POWIERZCHNIA

ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ

DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIU NIERUCHOMOŚCI SZATĄ
ROŚLINNĄ

Wyszczególnienie
F działki

Powierzchnia m2
6286

F zabudowy:
- budynek

110

- wiata

200

- teren utwardzony
(w tym teren pod wiatą)

1960

- teren zielony

4016

Określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią – nie
występują kolizje z roślinnością wysoką i związaną z tym konieczność wycinki drzew.
Działka nr 1/2 stanowi użytki rolne klasy VI oraz inne tereny zabudowane.
Po zakończeniu remontu teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu
sprzed remontem.

3. RODZAJ TECHNOLOGII
Stacja wyposażona będzie w instalację technologiczną, w skład której będzie wchodzić:
 1 zbiornik magazynowy paliw - dwukomorowy, podziemny dwupłaszczowy
o konstrukcji najazdowej, o pojemności 50m3, podzielony na 3 komory, z systemem
ciągłej kontroli przestrzeni międzypłaszczowej i kontrolą pomiaru poziomu, ilości i
jakości paliw. Napełnianie zbiorników magazynowych planowane jest w systemie
zamkniętym. System hermetyzacji zbiorników ma za zadanie zabezpieczyć
środowisko naturalne przed przedostawaniem się do niego oparów cieczy palnych
podczas napełniania zbiorników. Aby zapewnić poprawność działania systemu
hermetyzacji zbiornika planuje się zastosowanie następującego osprzętu:
- zaworu oddechowo-przepełnieniowego z pływakiem kulowym,
- zaworu oddechowego różnicowo-ciśnieniowego ZO2 (instalowany dla benzyn), ZO2ON
(instalowany
na
przewodzie
oddechowym
dla
oleju
napędowego
i opałowego),
- adaptora przewodu odbioru oparów OPW1611-AVL,
- przeciwdetonacyjnego przerywacza płomienia typu APP-50,
- zaworu antyprzepełnieniowego.
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Planowane jest wyposażenie technologiczne zbiorników niezbędne do prawidłowej i
bezpiecznej eksploatacji:
- króciec oddechowy DN50 z zaworem typu ZO 2 (ZO 2 ON) Petroster, zawór typu 53-VM,
rura ssąca DN40 z koszem ssącym,
- rura odwodnienia DN40 (na każdą komorę),
- rura załadunkowa DN100 zakończona kołnierzem z syfonem hydraulicznym
i szybkozłączem do cysterny,
- rura pomiarowa DN100 I DN50 z przedłużeniami zakończone zamknięciami kamlok 4" i 2"
(na każdą komorę),
- któćce przestrzeni międzypłaszczowej DN20 oraz króciec detektora przecieku DN25 (na
zbiornik),
- monitoring szczelności w systemie ,,mokrym", tj. detektor wycieku urządzenie LAG 14-ER
Afriso + wypełnienie płynem detekcyjnym przestrzeni międzypłaszczowej (na zbiornik),
- zrębnicę studzienki nazbiornikowej (osłona włazu) 1200x1400 h=200mm,
- izolację zewnętrzną wykonaną, jako powłoka poliuretanowa, o odporności na przebicie 14
kV.
Jednocześnie rozładowywana będzie jedna autocysterna.
 1 zbiorniki magazynowy LPG, o pojemności 4,8m3 ustawiony na płycie betonowej,
 1 dystrybutor paliw wielopaliwowy, wielowężowy 3/6, wyposażone w system VRS odsysania oparów powstających podczas tankowania pojazdów benzynami,
 dystrybutor gazu LPG, wyposażony w złącza zrywalne. W przypadku odjazdu auta od
dystrybutora z włożonym do zbiornika pistoletem do tankowania, bądź najechania na
dystrybutor, nie dopuszczą one do wycieku gazu do atmosfery,
 rurociągi technologiczne wykonane ze stali, prowadzone na głębokości 0,8m.
Wykonawca robót zobowiązany będzie do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość przeprowadzanych prac. Podobnie, stosować on
będzie jedynie takie środki transportu, które nie będą miały wpływu na jakość robót, jak
i właściwości przewożonych materiałów. Sprzęt niesprawny będzie naprawiany lub
wymieniany. Zapewniony będzie również wywóz na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń, czy
uszkodzeń powstałych w miejscu inwestycji.
Wszelkie prace remontowe realizowane będą z użyciem materiałów posiadających
atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wymogom
ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu inwestycji sprzęt.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projekt rozważono w dwóch wariantach: 1 wariant przedsięwzięcia - zaniechanie
realizacji inwestycji, 2 wariant przedsięwzięcia - realizacja przedsięwzięcia polegającego na
remoncie stacji benzynowej.
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I WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Omawiania inwestycja remont stacji benzynowej w Czarnej Dąbrówce, polegać będzie
przede wszystkim na przeprowadzeniu remontu, dzięki któremu możliwe będzie
uruchomienie stacji. Zaniechanie inwestycji nie wprowadzi zmian w odniesieniu do stanu
istniejącego. Obecnie stacja nie jest użytkowana i jest w złym stanie technicznym.
II WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Remont stacji paliw wraz z budynkiem handlowo-usługowym oraz wiatą
naddystrybutorowa i utwardzeniem terenu. Wyposażenie stacji: 1 zbiornik magazynowy
paliw, 1 zbiornik magazynowy LPG, 1 dystrybutory paliw, dystrybutor gazu LPG i rurociągi
technologiczne. Powierzchnia obiektu handlowo-usługowego parterowego zajmuje ok.
110m2, wiata naddystrybutorowa ok. 200 m2.
WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA
Proponowany wariant II przedsięwzięcia - jest najkorzystniejszy dla środowiska.
Wpływać to będzie korzystnie przede wszystkim na komfort dla mieszkańców. W przypadku
niepodjęcia inwestycji w dalszym ciągu będą musieli korzystać z pobliskich stacji paliw co
wiąże się z dodatkowym dojazdem. Poza tym obecnie stacja jest w złym stanie technicznym,
konieczne jest przeprowadzenie remontu stacji.

5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ
MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW,

Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla budynku stacji q= 2m3/d;
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:
- olej napędowy
15.000 l/miesiąc,
- etylina bezołowiowa Pb95 12.000 l/miesiąc,
- gaz płynny LPG
5.000 l/miesiąc.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
- elektryczną: 15 kW
Maszyny i sprzęt przewidziany do realizacji robót drogowych posiadają własne środki
napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego.
Do remontu zostaną wykorzystane materiały kruszynowe na bazie naturalnych
kruszyw mineralnych, nie powodujących skutków ubocznych dla środowiska. Ewentualne
zanieczyszczenia, wynikłe podczas realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały
i nie będą szkodliwe dla środowiska.
Wykorzystanie energii elektrycznej i paliw płynnych odbywać się będzie w zakresie
niezbędnym do pracy maszyn koniecznych przy realizacji inwestycji.
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6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Przyjęte w projekcie stacji paliw rozwiązania zapewniają ochronę środowiska
gruntowo-wodnego przed przedostaniem się zanieczyszczeń ropopochodnych. W celu
ochrony środowiska gruntowo-wodnego utwardzone są nawierzchnie na zewnątrz budynku.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, emisja
zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm poza
granicami terenu stacji.
W projekcie technologicznym przewiduje się zabezpieczenia eliminujące lub
minimalizujące emisję zanieczyszczeń do powietrza tj. hermetyzacja napełniania zbiorników
magazynowych, hermetyzacja dystrybucji paliwa.
Ruch pojazdów samochodowych, praca urządzeń stacji paliw oraz praca urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie spowodują istotnego naruszenia istniejącego na tym
terenie stanu środowiska w zakresie klimatu akustycznego, w świetle obowiązujących
przepisów.
Głównym źródłem hałasu będzie przede wszystkim ruch kołowy, ponieważ pozostałe
urządzenia technologiczne pracujące na stacjach paliw nie są zaliczane do urządzeń
hałaśliwych. Hałas emitowany przez analizowany obiekt nie wpłynie w odczuwalny sposób
na pogorszenie lokalnych warunków akustycznych z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo
ruchliwej i bardzo uczęszczanej drogi wojewódzkiej nr 211.
Odpady, które będą powstawać w wyniku działalności stacji paliw, przy prawidłowej
gospodarce, nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko.
Powstające odpady komunalne będą odpowiednio segregowane, przechowywane,
a następnie wywożone przez specjalistyczne firmy na składowisko odpadów lampy
fluorescencyjne będą usuwane przez firmy zajmujące się wymianą oświetlenia.
Celem zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów teren obiektu zostanie wyposażony
w oznaczone szczelne pojemniki m.in. takie jak:
- pojemniki na odpady zaolejone zlokalizowane na wysepkach dystrybutorów (częściowo,
zużyte opakowania, rękawiczki i inne nasycone ropopochodnymi),
- pojemniki na odpady komunalne.
Gospodarka odpadowa będzie prowadzona w oparciu o stosowne decyzje zezwalające
na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady.
Wykonawstwo obiektów, urządzeń i zabezpieczeń dla ochrony środowiska będzie
staranne, a nadzór nad nim potwierdzony będzie każdorazowo wpisem do dziennika budowy;
Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zniszczenia cennej szaty roślinnej, ani też
nie powinna wpłynąć na stan zwierząt. W celu ograniczenia dostępu osobom postronnym i
zwierzętom stacja będzie ogrodzona.
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7. RODZAJE

I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB

ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

Funkcjonowanie stacji paliw płynnych może być przyczyną następujących
uciążliwości dla środowiska:
a) emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
b) emisja hałasu,
c) lokalnych, awaryjnych zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych poprzez migrację
zanieczyszczeń powierzchniowych,
d) odpady technologiczne i komunalne,
e) odprowadzania ścieków z zanieczyszczonych terenów utwardzonych stacji.
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych:
Ścieki bytowe z budynku handlowo gastronomicznego odprowadzane będą do
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni ścieków.
Ilość ścieków bytowych obliczono na podstawie zapotrzebowania wody dla
obiektu, przyjmując, że ilość ścieków bytowych stanowi 90% zapotrzebowania wody.
Łączne zapotrzebowanie wody dla stacji:
qdśr= 2 m3/d
Zatem odpływ ścieków bytowych wyniesie ok.:
Qdśr= 2 m3/d x 0,9= 1,8 m3/d
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
Brak.
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.):
Wody opadowe z dachów nie wymagają oczyszczania.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do studni chłonnych po
oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym.
Maksymalny spływ wód opadowych wyliczono według następującego wzoru:
Q = q x ψ x F [l/s]
gdzie:
q – natężenie deszczu miarodajnego, przy prawdopodobieństwie występowania p
= 20% i czasie trwania 15 min [l/s],
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego,
F – powierzchnia zlewni [ha].
Do obliczeń przyjęto następujące powierzchnie, z których zbierana jest woda opadowa:
 wody opadowe z dachów - 0,011 ha
 wody opadowe z nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa) - 0,196 ha
 wody opadowe z terenów zielonych - 0,4016 ha
Razem F= 0,6286 ha
Współczynnik spływu przyjęto zgodnie z danymi literaturowymi:
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 nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa, granitowa) - ψ= 0,83
 dachy szczelne - ψ= 0,9
 tereny zielone - ψ= 0,15
 spływ maksymalny z dachów:
Q= 130x0,9x0,011= 1,287 [l/s] (przy czasie trwania t=15min)
odpływ maksymalny z jednego opadu:
Q= 1,287x60x15/1000= 1,158 m3
Wyliczenie średnio-dobowych odpływów deszczu:
- średni roczny opad w rejonie wynosi 550mm,
- ilość dni deszczowych w roku wynosi 140 dni,
Qśrd= 110m2x0,55mx0,9= 54,45m3/140dni= 0,389m3/d
 spływ maksymalny z nawierzchni utwardzonej, szczelnej (kostka brukowa):
Q= 130x0,83x0,20= 21,58 [l/s] (przy czasie trwania t=15min)
odpływ maksymalny z jednego opadu:
Q= 21,58x60x15/1000= 19,42 m3
Wyliczenie średnio-dobowych odpływów deszczu:
- średni roczny opad w rejonie wynosi 550mm,
- ilość dni deszczowych w roku wynosi 140 dni,
Qśrd= 1960m2x0,55mx0,83= 895m3/140dni= 6,39m3/d
 spływ maksymalny z terenów zielonych:
Q= 130x0,15x0,402= 7,84 [l/s] (przy czasie trwania t=15min)
odpływ maksymalny z jednego opadu:
Q= 7,84x60x15/1000= 6,58m3
Wyliczenie średnio-dobowych odpływów deszczu:
- średni roczny opad w rejonie wynosi 550mm,
- ilość dni deszczowych w roku wynosi 140 dni,
Qśrd= 4016m2x0,55mx0,15= 331m3/140dni= 2,37m3/d
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja,
gromadzenie w szczelnych pojemnikach):
Rodzaje odpadów, które będą powstawać w wyniku działalności stacji oraz ich
szacunkowe ilości można przedstawić następująco:
Grupa i
Ilość odpadów
Rodzaj odpadu
podgrupa
w Mg/rok
odpadu
Odpady niebezpieczne
Szlamy z separatorów
13.05.02
0,8
Odpady z czyszczenia zbiorników
16.07.08
0,8 co
magazynowych paliw
5lat
Lampy fluorescencyjne
16.02.13
0,015
Zużyte sorbenty i materiały filtracyjne,
15.02.02
0,5
jednorazowe ręczniki, rękawice gumowe
Odpady inne niż niebezpieczne
Niesegregowane odpady komunalne
20.03.01
1,0
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Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady
kuchenne
ulegające
biodegradacji
Odpady opakowaniowe:
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne
- metale (puszki, opakowania)
- szkło

20.03.03
20.01.08

1,5
1,0

15.01.01
15.01.02
15.01.04
15.01.07

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

Powstające odpady komunalne będą odpowiednio segregowane, przechowywane,
a następnie wywożone przez specjalistyczne firmy na składowisko odpadów.
Celem zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów teren obiektu zostanie wyposażony w
oznaczone szczelne pojemniki m.in. takie jak:
- pojemniki na odpady zaolejone zlokalizowane na wysepkach dystrybutorów (częściowo,
zużyte opakowania, rękawiczki i inne nasycone ropopochodnymi),
- pojemniki na odpady komunalne.
Gospodarka odpadowa będzie prowadzona w oparciu o stosowne decyzje zezwalające na
prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady.
e) ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń emitujących
hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub
innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):
 Emisja par paliw podczas napełniania zbiorników odbywa się za pośrednictwem rur
odpowietrzająco - napowietrzających. Zbiorniki magazynowe napełniane będą w systemie
zamkniętym. Autocysterna jednym przewodem połączona będzie z odpowiednim któćcem
zlewowym, drugim przewodem połączone będą przestrzenie gazowe autocysterny i
zbiornika podziemnego. Pary benzyn przetłaczane będą w wolną przestrzeń opróżnianej
autocysterny. Rozwiązanie to eliminuje właściwie emisję zanieczyszczeń podczas
rozładunku autocysterny. Sprawność hermetyzacji jest 99,9%.
Liczba emitorów - 2 szt.
Emisja zanieczyszczeń:
- węglowodory 0.02 Mg/a, 0.07 kg/h (max);
- ołów
1.0x10-10 Mg/a, 1.3x10-8 kg/h.
Liczba emitorów - 1 szt.
 Na stanowisku dystrybucji paliw zainstalowany zostanie system odsysania par
uchodzących ze zbiorników samochodowych oraz ich transport do zbiornika
magazynowego tj. dwustopniowy system odsysania oparów (opary wydostające się ze
zbiornika tankującego pojazdu zasysane są przez dyszę ssącą pistoletu nalewowego i
poprzez współosiowy wąż trafiają do rozdzielacza oparów, podciśnienie wytwarzane
poprzez pompę ssącą zasysa opary systemem rurowym do zbiornika magazynowego).
Maksymalne stężenia zanieczyszczeń mają zasięg od 4-6m od źródła emisji
i występują tylko wokół dystrybutorów. Stopień odsysania oparów na poziomie 90%.
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 Na stanowisku dystrybucji gazu płynnego, pojawia się emisja niezorganizowana, która
występuje podczas rozłączania: węża autocysterny po napełnieniu zbiornika
magazynowego, oraz węża dystrybutora po napełnieniu zbiornika samochodowego. Emisję
niezorganizowaną można określić na poziomie 1,5g gazu przy jednorazowym rozłączeniu
pistoletu od złącza instalacji samochodowej oraz 50g gazu przy jednorazowym rozłączeniu
autocysterny od zbiornika magazynowego. Emisja ta występuje na wysokości około 1m
nad terenem i nie ma wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie stanowiska
dystrybucji LPG.
Na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie emisji zanieczyszczeń
do powietrza można stwierdzić, że remontowana stacja może być zlokalizowana w
proponowanym miejscu i będzie w nieznacznym stopniu pogarszać stan powietrza
atmosferycznego.
 Źródła hałasu na stacji paliw:
- prace remontowe (będą prowadzone w porze dziennej),
- pojazdy poruszające się po terenie stacji paliw,
- centrala klimatyzacyjna (około 50 dB),
- dystrybutory paliw (około 50 dB - 1 dystrybutor),
Głównym źródłem hałasu będzie przede wszystkim ruch kołowy, ponieważ pozostałe
urządzenia technologiczne pracujące na stacjach paliw nie są zaliczane do urządzeń
hałaśliwych. Samochody poruszające się po terenie stacji paliw oraz tankujące paliwo
powodują hałas podczas hamowania, jazdy i startowania.
Hałas emitowany przez analizowany obiekt nie wpłynie w odczuwalny sposób na
pogorszenie lokalnych warunków akustycznych z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo
ruchliwej i bardzo uczęszczanej drogi wojewódzkiej nr 211.
Hałas nie przekroczy na granicy terenu stacji wartości 50 dB w porze dnia i 40 dB w
porze nocy. Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska planowana inwestycja nie będzie
uciążliwa i nie spowoduje pogorszenia istniejącego klimatu akustycznego w otoczeniu
obiektów chronionych tj. najbliższej istniejącej zabudowy.
 Celem zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów teren obiektu zostanie wyposażony
w oznaczone szczelne pojemniki m.in. takie jak:
- pojemniki na odpady zaolejone zlokalizowane na wysepkach dystrybutorów,
- pojemniki na odpady komunalne.

8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego niewielką skalę oraz usytuowanie,
nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
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9. OBSZARY

PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA

O OCHRONIE

PRZYRODY

PRZEDSIĘWZIĘCIA (T.J. Z

ZNAJDUJĄCYCH

SIĘ

W ZASIĘGU

16

KWIETNIA

ZNACZĄCEGO

2004 R.

ODDZIAŁYWANIA

2009 R. DZ. U. NR 151, POZ. 1220 Z PÓŹN. ZM.) ZNAJDUJĄCE SIĘ W

ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja polegająca na remoncie stacji paliw w gminie Czarna
Dąbrówka nie jest położona w obszarze podlegającym ochronie.
Najbliższe formy ochrony przyrody od planowanej inwestycji:
1. Rezerwaty (nazwa i odległość od planowanej inwestycji)
Skotawskie Łąki – otulina - 9.21 km
Skotawskie Łąki - 9.26 km
Jeziora Małe i Duże Sitno - 9.35 km
Gniazda orła bielika - 9.46 km
Grodzisko Runowo - 10.47 km
Mechowiska Czaple - otulina - 11.67 km
Karwickie Źródliska – otulina - 11.71 km
Mechowiska Czaple - 11.75 km
Karwickie Źródliska - 11.95 km
Gołębia Góra - 12.19 km
Jeziorka Chośnickie - 13.28 km
2. Parki Krajobrazowe (nazwa i odległość od planowanej inwestycji)
Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 3.58 km
Kaszubski Park Krajobrazowy - 19.52 km
3. Parki Narodowe (nazwa i odległość od planowanej inwestycji)
Brak obszarów
3. Obszary chronionego krajobrazu (nazwa i odległość od planowanej inwestycji)
Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka - 11.16 km
Gowidliński - 14.34 km
Lipuski - 25.40 km
4. Sieć Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony (nazwa i odległość od planowanej
inwestycji)
Dolina Słupi PLB220002 - 3.57 km
Lasy Mirachowskie PLB220008 - 22.17 km
Bory Tucholskie PLB220009 - 25.81 km
5. Sieć Natura 2000 (nazwa i odległość od planowanej inwestycji)
Dolina Łupawy PLH220036 - 1.20 km
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Dolina Słupi PLH220052 - 5.70 km
Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039 - 10.10 km
Karwickie Źródliska PLH220071 - 10.98 km
Jeziora Kistowskie PLH220097 - 12.43 km
Jeziorka Chośnickie PLH220012 - 13.28 km
Dolina Stropnej PLH220037 - 16.77 km
Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005 - 16.79 km
Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017 - 20.19 km
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