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WEZWANIE 
 
 

 W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do 
wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji 
demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ewid. 155/2 w miejscowości 
Nowe Naruszewo oraz otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.125.2011.NL z dnia 16 lutego 2011 roku 
(data wpływu do Urzędu 22 luty 2011 roku) wzywam do uzupełnienia raportu                         
o oddziaływaniu na środowisko (zwanego w treści wezwania raportem ooś) dla 
przedmiotowej inwestycji w następującym zakresie: 
 

I.  Ochrony powietrza 

1. Przedstawić szczegółowy opis sposobu usunięcia z układów klimatyzacyjnych 
substancji zubaŜających warstwę ozonową, metody postępowania z tymi 
substancjami, a takŜe działania i rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji 
ww. substancji do atmosfery; 

2. Przedstawić sposób obliczania prędkości wylotowej gazów – tok obliczeń; 

3. Wyjaśnić rozbieŜność pomiędzy  emisją substancji z kotłowni wprowadzoną do 
programu obliczeniowego, a tą przedstawioną na stronie 30 oraz 31; 

4. Przedstawić kompletne wydruki danych i obliczeń otrzymane za pomocą programu 
obliczeniowego; 

5. Przedstawić załącznik graficzny z zaznaczonymi wszystkimi emitorami wraz z ich 
nazwami/symbolami; 

6. Przedstawić sposób wyznaczenia współczynnika szorstkości aerodynamicznej – tok 
obliczeń; 

7. Przedstawić sposób wyliczenia emisji pochodzącej z transportu, zestawionej w tab. nr 
4 na stronie 29; 

8. Przedstawić działania mające na celu ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko 
w zakresie ochrony powietrza; 

9. Uszczegółowić informacje nt wysokości i ilości kondygnacji budynków, które 
zlokalizowane są w zasięgu 10-krotnej wysokości najwyŜszego emitora zakładu, a 
następnie przeprowadzić obliczenia stęŜeń substancji na odpowiednich wysokościach 



zabudowy mieszkaniowej zgodnie z metodyką referencyjną i przedłoŜyć stosowne 
wydruki z programu obliczeniowego 

II.  Ochrona przed hałasem: 

1. Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu naleŜy wykonać na wysokości zgodnej             
z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska oraz przedstawić graficzny rozkład 
izofon dla odpowiedniej wysokości. 

III.   Gospodarka wodno – ściekowa: 

1. Przedstawić informacje dotyczące ilości oraz sposobu postępowania, w tym 
gromadzenia i odprowadzania ścieków przemysłowych powstałych na etapie 
eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych; 

2. Opisać warunki hydrogeologiczne dla terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja (układ warstw hydrogeologicznych, poziom i kierunku spływu wód 
gruntowych); 

3. Podać informacje, czy prace ziemne związane z wykonaniem wykopów (pod system 
kanalizacji deszczowej, studnie chłonne i inne planowane urządzenia podziemne) 
będą wymagały ich odwodnienia, jeśli tak – naleŜy podać miejsce zrzutu wód 
usuniętych z wykopów oraz konkretne rozwiązania/zabezpieczenia minimalizujące 
zanieczyszczenie wód podziemnych podczas prowadzenia robót budowlanych 
(wykopów).  

IV.  Gospodarka odpadami: 

1. Podać rodzaje, kody oraz przewidywane ilości odpadów powstałych na etapie 
realizacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz miejsce i sposób magazynowania                 
i dalszego zagospodarowania tych odpadów. 

V. Ponadto: 

1. Określić rodzaj prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. W raporcie ooś 
zamieszczono sprzeczne informacje dotyczące prac realizacyjnych: na str. 6 raportu 
ooś stwierdzono, Ŝe na etapie budowy przewiduje się wykopy pod fundamenty, 
natomiast na str. 7 – w związku z adaptacją istniejącego budynku nie przewiduje się 
prac budowlanych i związanymi z tym wykopami pod fundamenty; 

2. Raport ooś powinien zawierać opis analizowanych wariantów, w tym: wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu  alternatywnego,              
a takŜe wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru. 

Na złoŜenie uzupełnienia wyznaczam termin 14-to dniowy od dnia otrzymania niniejszego 
wezwania. 
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