Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o
wydanie

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

dołączam

kartę

informacyjną

przedsięwzięcia polegającego na:
budowie stacji pomiarowo - regulacyjnej „Grębocin 2” o przepustowości QN=33 000 m3/h na
nieruchomości oznaczonej działką numer ewid. 541/12 oraz gazociągów przyłączeniowych
DN200 zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej działką numer ewid. 541/4 i 541/11 w
miejscowości Grębocin, gmina Lubicz.

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z
odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Planowana inwestycja związana jest z budową stacji pomiarowo - regulacyjnej „Grębocin 2”
o przepustowości nominalnej QN=33 000 m3/h oraz dwóch gazociągów przyłączeniowych
DN200 o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4MPa oraz MOP 5,5MPa. Przedmiotowa
stacja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 541/12, natomiast gazociągi na działkach o nr
ewid. 541/4 i 541/11. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Grębocin, gmina
Lubicz.
Miejscem podłączenia do sieci przesyłowej projektowanych gazociągów przyłączeniowych
DN200 MOP 8,4MPa jest istniejący gazociąg DN500 MOP 8,4MPa relacji Gustorzyn Wiczlino oraz dla

gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP 5,5MPa istniejący gazociąg

DN400 MOP 5,5MPa relacji Gustorzyn - Gdańsk.
Projektowana stacja pomiarowo - regulacyjna będzie miejscem dostawy i odbioru paliwa
gazowego dla dwóch bloków gazowych GT50 zlokalizowanych w Toruńskiej Energetyce
Cergia S.A. na terenie Cergia EC1 w Toruniu.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr
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552. W odległości ok. 90,0 m od strony południowo - zachodniej znajduje się zabudowa
siedliska rolniczego. Od strony zachodniej teren stacji przylega do granicy działki pasa
drogowego autostrady A2.

2) obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

Dojazd do projektowanej stacji pomiarowo - regulacyjnej realizowany będzie poprzez
istniejący zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 552 oraz drogę wewnętrzną wybudowaną
na potrzeby istniejącej stacji gazowej „Grębocin 1” na terenie działki nr ew. 541/4.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

Na terenie planowanego obiektu nie przewiduje się budowy miejsca parkingowo postojowego. Samochody służb eksploatacyjnych będą miały możliwość wjazdu na teren
obiektu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną, która zostanie przedłużona do projektowanej
stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej..

- ilość samochodów osobowych

1 szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów

1 szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

-

1996 m2

- powierzchnia wygrodzonego terenu stacji pomiarowo-regulacyjnej dz. nr 541/12

1100 m2

- powierzchnia drogi wewnętrznej do terenu stacji na terenie działki nr ewid. 541/12

210 m2

- powierzchnia kontenera pomiarowni

-

25,0 m2

- powierzchnia kontenera chromatografu

-

5,0 m2

- powierzchnia AKPiA

-

5,0 m2

- powierzchnia kontenera agregatu prądotwórczego

-

6,0 m2

- średnia wysokość zabudowy

-

2,3 – 2,5 m

- powierzchnia działki 541/12
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4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie i
istniejących obiektów budowlanych:

Teren planowanej stacji zlokalizowanej na działce nr ewid. 541/12 stanowi grunt orny.
Działka nr ewid. 541/11, na terenie której zostanie zlokalizowane włączenia do istniejących
gazociągów stanowi również grunt orny. Na terenie działki nr ewid. 541/4 zlokalizowana jest
obecnie wygrodzona w terenie stacja gazowa oraz zjazd drogowy wraz z drogą wewnętrzna.

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Obecnie teren projektowanej inwestycji stanowią grunty rolne, na których nie występują
drzewa ani krzewy. Na terenie nie występują gatunki chronione roślin.

6) rodzaj technologii:

Projektowana stacja pomiarowo - regulacyjna będzie obiektem bezobsługowym typu
kontenerowego. Na jej terenie znajdować się będą:
zespół zaporowo-upustowy,
układ filtroseparatorów,
układ jakości pomiaru gazu,
układ pomiarowy,
układ zaporowo-upustowy wylotowy.
Przewiduje się następujące obiekty kubaturowe:
kontener pomiarowni,
kontener chromatografu,
kontener aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA),
kontener agregatu prądotwórczego.
Wszystkie kontenery (oprócz kontenera agregatu - zgodna ze standardami producenta) będą
posiadać konstrukcję stalową obudowaną płytami warstwowymi stalowymi wypełnionymi
wełną mineralną. Obudowy kontenerów wyposażone będą w wentylację nawiewno wywiewną kategorii A. Na terenie stacji przewidziano utwardzone drogi wewnętrzne z
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możliwością manewrowania, chodniki umożliwiające komunikację oraz opaski chodnikowe
wokół obudów kontenerowych. Wolny teren z uwagi na bezpieczeństwo p.poż. zostanie
pokryty żwirem lub grysem. Teren stacji zostanie ogrodzony. Przewiduje się ogrodzenie z
elementów systemowych, prefabrykowanych, ocynkowanych. Dojazd na teren stacji
pomiarowo - regulacyjnej odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd drogowy oraz drogę
wewnętrzną wybudowaną na potrzeby stacji gazowej „Grębocin 1”. Istniejąca droga
wewnętrzna zostanie przedłużona do terenu projektowanej stacji gazowej regulacyjno –
pomiarowej.
Gazociąg przyłączeniowy oraz gazociągi na terenie stacji będą wybudowane wg wymagań dla
pierwszej klasy lokalizacji. Minimalne przykrycie gazociągów wynosić będzie ok. 1,2 m. Do
budowy gazociągów przewidziano rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Izolacja
antykorozyjna rur – fabryczna polietylenowa. Trójwarstwowa 3LPE. Łączenie rur stalowych
będzie wykonane z wykorzystaniem technologii spawania łukowego. Dla potrzeb prac
budowlano - montażowych związanych z budowa gazociągów DN200 przewiduje się zajęcie
pasa terenu o szerokości ok. 15,0 m niezbędnego do prowadzenia prac.

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji, jej lokalizacja oraz zalecenia odnośnie przyjętej technologii zostały
dokładnie określone przez Inwestora w warunkach technicznych do projektowania
opracowanych na podstawie obowiązujących norm technicznych i obowiązujących przepisów.
Z uwagi na powyższe nie przewiduje się innych wariantów realizacji przedsięwzięcia.

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia:

Etap realizacji

Etap eksploatacji

Nie występuje

Nie występuje

1500 l

Nie występuje

Gaz (ziemny)

Nie występuje

6,4 m3/h

energia

Nie występuje

15kW

woda
Paliwa (olej napędowy)
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inne surowce; materiały

Etap realizacji

Etap eksploatacji

18,5 t

Nie występuje

(rury i kształtki)

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

W trakcie budowy wystąpią zakłócenia akustyczne, które są trudne do wyeliminowania.
Przekroczenie w czasie budowy poziomu dźwięku A w środowisku jest przejściowe, a ich
uciążliwość związana z konkretną fazą robót budowlanych.
Aby zminimalizować uciążliwości związane z realizacją inwestycji:
nie należy wykonywać hałaśliwych prac budowlanych w porze nocnej,
roboty budowlane wykonywać nowoczesnym parkiem maszynowym,
uprzedzić ludzi o występujących zakłóceniach akustycznych.
Etap realizacji i przyszłej eksploatacji stacji pomiarowo - regulacyjnej i gazociągów
przyłączeniowych nie wpłynie na rodzaj i wzrost stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
Uciążliwości występujące podczas budowy związane będą z emisją niezorganizowaną spalin z
samochodów dostawczych i maszyn budowlanych, przesypów ziemnych oraz procesów
spawalniczych. W związku z powyższym do powietrza emitowane będą: dwutlenek azotu,
tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze względu na minimalne wielkości
emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad poziom terenu nie wpłynie ona
na stan higieny powietrza. Emisja hałasu i spalin oraz zapylenie powietrza w fazie budowy są
okresowe, ze względu na krótki czas ich wystąpienia nie podlegają ograniczeniom ujętym w
aktach prawnych. Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno - bytowe pracowników
odprowadzane będą do przewoźnych toalet i wywożone do zlewni ścieków. Nadmiar ziemi
powstały po zasypaniu orurowania zostanie rozplantowany w obszarze zajmowanych działek.
Ten sposób zagospodarowania ziemi w rozwiązaniach organizacyjnych przyjętych dla etapu
budowy stacji i gazociągów przyłączeniowych nie wymaga uzgodnień związanych z
gospodarka odpadami. Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie zachodzi konieczność
odwodnienia wykopów. Prowadzone prace nie zaburzą lokalnych stosunków hydrologicznych.
Jakość wód powierzchniowych i podziemnych przy prawidłowym prowadzeniu prac
ziemnych i montażowych nie powinna ulec zmianie. Na etapie eksploatacji gazociągów , przy
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bezawaryjnej pracy, nie występują zagrożenia dla środowiska. Wszystkie uciążliwości na
etapie budowy i eksploatacji stacji gazowej pomiarowo-regulacyjnej mieszczą się w granicach
jej ogrodzenia.

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

Podczas prac budowlano - montażowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, dla
zapewnienia potrzeb sanitarnych zatrudnionych pracowników, przewiduje się zlokalizowanie
na terenie placu budowy przewoźnej kabiny sanitarnej typu TOI CLASSIC. Wypożyczona
kabina w standardzie wyposażona jest w umywalkę oraz duży zbiornik na fekalia. Obsługę
sanitarna wynajętej kabiny będzie wykonywał jej właściciel w zależności od bieżących
potrzeb, który posiada odpowiednio wyposażone samochody serwisowe.
W trakcie eksploatacji gazociągu i stacji gazowej (obiekt bezobsługowy) nie przewiduje się
odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych.
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Z uwagi na powyższe nie
przewiduje się ich odprowadzania.

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

Wody opadowe z dachów kontenerów oraz powierzchni utwardzonych (placu manewrowego,
chodników) na terenie stacji pomiarowo - regulacyjnej będą odprowadzane na teren
nieutwardzony, który stanowi ponad 60% całej powierzchni stacji. Część nieutwardzona
stacji wysypana będzie żwirem lub grysem, co umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu
nie zaburzając lokalnych stosunków wodnych.
Teren, przez które przebiegają gazociągi przyłączeniowe nie będą utwardzone i przewiduje
się odprowadzania z nich wód opadowych.
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- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

Podczas prac budowlano - montażowych przewiduje się powstanie odpadów w postaci:
odcinków rur stalowych (kod odpadu 17 04 05) w ilości ok. 0,15 Mg,
końcówek stalowego drutu spawalniczego (kod odpadu 12 01 13) w ilości ok. 0,02 Mg,
odpadów z tektury (kod odpadu 15 01 01) w ilości ok. 0,015 Mg,
opakowań z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości ok. 0,015 Mg,
sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrań
ochronnych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 0,025 Mg.
W zakresie gospodarowania odpadami wykonawca zobowiązany będzie do:
magazynowania odpadów w sposób selektywny, w specjalnie wyodrębnionych i
przystosowanych do tych celów miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób
postronnych,
zawarcia

umów

w

celu

przekazywania

odpadów,

wyłącznie

z

odbiorcami

posiadającymi stosowne zezwolenia, uprawnione do ich usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania,
przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP oraz w zakresie podejmowania
natychmiastowych działań mających na celu likwidację zagrożeń w sytuacjach
awaryjnych.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

Podczas realizacji prac budowlanych będzie następowała emisja niezorganizowana spalin z
samochodów dostawczych i maszyn budowlanych. W związku z powyższym do powietrza
emitowane będą: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze
względu na minimalne wielkości emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad
poziomem terenu nie wpłynie ona na stan higieny powietrza. Emisja spalin oraz zapylenie
powietrza w fazie budowy są okresowe, że względu na krótki czas ich występowania nie
podlegają ograniczeniom ujętym w aktach prawnych.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
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W trakcie budowy występują zakłócenia akustyczne, które trudne są do wyeliminowania.
Przekroczenie w czasie budowy poziomu dźwięku A w środowisku jest przejściowe, a ich
uciążliwość związana z konkretną fazą robót budowlanych. Emisja hałasu w fazie budowy jest
okresowa, ze względu na krótki czas jej występowania nie podlega ograniczeniom ujętym w
aktach prawnych.

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

Na terenie planowanej stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej zostanie zainstalowany jeden
agregat prądotwórczy zasilany gazem ziemnym z istniejącej na terenie sieci gazowej. Agregat
będzie uruchamiany automatycznie po odłączeniu zasilania zewnętrznego (sytuacje
awaryjne).

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz
obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody a oddziaływanie przedsięwzięcia nie wykracza poza
teren działek nr ewid. 541/12, 541/4 i 541/11.
Jak wykazały przeprowadzone obliczenia i badania dla podobnych przedsięwzięć, stężenie
wszystkich substancji zanieczyszczających odprowadzanych do powietrza i hałas w okresie
prac budowlanych kształtuje się na poziomie dopuszczalnym. Podstawowe obiekty
technologiczne stacji pomiarowo

- regulacyjnej będą wykonywane w warunkach

warsztatowych i jako prefabrykaty dostarczane na plac budowy w celu montażu. Biorąc pod
uwagę krótką okresowość oddziaływania (prace w terenie będą trwały ok. 4-6 tygodni) , nie
ma potrzeby zastosowania nadzwyczajnych środków ograniczających emisję zanieczyszczeń
i hałasu, jak również ustanawiać obszar ograniczonego użytkowania.
Odległości inwestycji od najbliższych obszarów prawnie chronionych są następujące:
od strony północnej – Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” - ok. 11,0 km
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od strony wschodniej – Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy”- ok. 1,1 km
od strony południowo-wschodniej – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jak Przy
Strudze Toruńskiej” – ok. 2,0 km
od strony południowej – Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – Obszary Ptasie
„Dolina dolnej Wisły” PLB040003 – ok. 5,1 km
od strony zachodniej – Obszar Chronionego Krajobrazu „Strefa Krawędziowej
Kotliny Toruńskiej” – ok. 4,6 km.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania:

Dla realizacji przedsięwzięcia nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania.

............................................
Podpis wnioskodawcy
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