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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Podstawę opracowania stanowi zlecenie zawarte z firmą MOFO Architekci MA Sp. z o.o. Sp.k. 
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Morawskiego 5, na wykonanie przedmiotowej dokumentacji „Raportu 
oddziaływania na środowisko...” w zakresie określonym aktualnym stanem prawnym dla planowanej 
inwestycji pn. „Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w 
Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego” oraz w 
zakresie zgodnym z Postanowieniem nr 238/OŚ/2011 Prezydenta Miasta Warszawy określającym 
zakres raportu oddziaływania na środowisko. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa, 
w dzielnicy Ursynów, przy skrzyżowaniu ulicy Wąwozowej z Aleją K.E.N. 
Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest KABATY Investments TESCO (Polska) Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, ul. Wadowicka 6/13, 
30-415 Kraków. Przedmiotowe zamierzenie budowlane realizowane będzie na działkach o numerach: 
- działki o nr. ewid.: 13/16, 13/23, 13/24, 13/25, 15/7, 15/8, 15/9, 15/18, 15/19, 15/20, 18/32 

obręb 1-11-10; 
- działki o nr. ewid.: 2/3, 2/4, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 42/1, 42/2 obręb 1-11-11; 
- działki o nr. ewid.: 20/11, 20/12, 20/19, 20/20, 55/47, 55/48, 55/50, 56/13, 56/14, 56/17, 56/18, 

56/37, 56/38, 56/39, 56/40, 56/41, 56/42, 56/43, 56/45, 56/47, 56/48, 56/49, 68  obręb 1-11-12; 
- działki o nr. ewid.: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 

5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 
6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 7/1, 8/1, 8/2, 39/1, 39/2, 52/2, 52/6, 54/1,107/1  obręb 1-11-13. 

Teren, na którym planuje się realizację przedmiotowego centrum handlowo-usługowego wraz z 
przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego, posiada aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Ursynów Południe–Kabaty - Uchwała nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008r, ogłoszonej w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 
138 z dnia 13 sierpnia 2008r. poz. 4870. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze 
oznaczonym w powyższym planie jako 14U(UC)(KDs), dla którego ustala się przeznaczenie 
podstawowe terenu: usługi, urządzenia komunikacyjne – w tym: obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400m2, parkingi strategiczne „parkuj i jedź” oraz pętla autobusowa. Przebudowa w 
zakresie układu drogowego obejmuje ulice Wąwozową oznaczoną w planie 40.3 KDG (ulica główna) 
oraz al. Komisji Edukacji Narodowej, oznaczoną w planie 40.9 KDL 9 (jako ulica lokalna).  
Projekt nowego zagospodarowania terenu dla przedmiotowego centrum oparty jest o zapisy w planie 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie: wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz wskaźników minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej. Z zapisów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszaru Ursynów Południe - Kabaty wynika, iż teren inwestycji nie jest wpisany do strefy ochrony 
konserwatorskiej i nie znajduje sie w obszarze górniczym. 
Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje sie obiekt handlowo-usługowy “TESCO” wraz z 
parkingami, placem dostaw, drogami wewnętrznymi, elementami małej architektury, zielenią oraz 
towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.  
Obszar pod planowaną inwestycję sąsiaduje: 
- od północy – z ulicą Wąwozową, dalej z zabudową mieszkaniowo-usługową, 
- od południa – z terenami zielonymi, niezagospodarowanymi (wg planu teren przeznaczony pod 

budowę drogi dojazdowej dla przyległych terenów mieszkaniowych), 
- od zachodu – z Aleją Komisji Edukacji Narodowej, dalej z zabudową mieszkaniowo-usługową, 
- od wschodu – z terenem ciągów pieszo-rowerowych w zieleni urządzonej, dalej z zabudową 

mieszkaniową, wielorodzinną. 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kompleksu, centrum handlowo-usługowego 
wraz z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym na około 1760 miejsc parkingowych, 
niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, zagospodarowaniem terenu z wewnętrznym układem 
drogowym, elementami małej architektury, zielenią, ogrodzeniami i ekranami akustycznymi oraz 
uzbrojeniem terenu.   
Dodatkowo, w ramach inwestycji planuje się przebudowę zewnętrznego układu drogowego o długości 
ok.0,9km, oraz chodników i ciągów rowerowych, powiązanych z istniejącymi ciągami oraz włączenie 
do miejskiego układu drogowego nowo projektowanych parkingów galerii. Projektowana przebudowa 
układu drogowego w ciągu ulic Wąwozowej i Al. KEN ma na celu poprawę bezpieczeństwa i 
dostosowania układu komunikacyjnego do obsługi nowego Centrum Handlowo-Usługowego. 
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Powierzchnia użytkowa centrum handlowo-usługowego: 
poziomy -2, -1, +/-0, +1, +2, +3 wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 132 890 m2 
Powierzchnia użytkowa parkingów, garażu: 
poziomy -2 i -1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 60 150 m2. 
Przed podjęciem prac budowy centrum, istniejący obiekt wraz z infrastrukturą zostanie poddany 
całkowitej rozbiórce (brak etapowania inwestycji). Projektowany budynek stanowić będzie obiekt 
jednobryłowy o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz dwóch podziemnych przeznaczonych na 
parking dla samochodów osobowych Wjazd/wyjazd do parkingu podziemnego planuje się w miejscu 
istniejącego wjazdu Al. KEN oraz w nowoprojektowanej lokalizacji od ul. Wąwozowej. Dodatkowy 
wyjazd planuje się w miejscu wyjazdu ze strefy dostaw na Al. KEN. Strefę dostaw dla najemców lokali 
oraz dla supermarketu planuje się w południowej części budynku (obecne miejsce dostaw dla 
funkcjonującego obiektu). Dostawy dla najemców gastronomicznych realizowane będą we wschodniej 
części budynku. 
Nowa inwestycja będzie spełniać funkcje: handlową, kulturalną, usługową, rozrywkową oraz 
gastronomiczną. Na powierzchniach przeznaczonych do wynajęcia przewiduje się umieszczenie: 
- hipermarketu TESCO z zapleczem magazynowym, administracyjnym i socjalno-sanitarnym; 
- lokali handlowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi; 
- punktów gastronomicznych; 
- sal kinowych z pomieszczeniami technicznymi. 
Teren pod planowaną inwestycję, pod względem geologicznym zlokalizowany jest w centralnej części 
jednostki geologicznej zwanej Niecką mazowiecką. Ta struktura geologiczna, utworzona w osadach 
ery mezozoicznej, jest wypełniona osadami kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Zgodnie z 
dokumentacją geologiczno-inżynierską wykonaną na zlecenie MOFO Architekci MA Sp. z o.o. Sp.k., na 
analizowanym terenie od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów o miąższości od 1,0 do 1,5 m. 
Aktualne badania terenowe wykazały istnienie jednego, zasadniczego poziomu wodonośnego 
związanego z niespoistymi utworami podmorenowymi na głębokości ok. 15m p.p.t. Jest to główny 
użytkowy poziom wodonośny.  
Realizacja centrum związana będzie z wykonywaniem typowych prac budowlanych. Podczas prac 
wyburzeniowych i przy pracach budowlanych występować będzie głównie emisja pyłu oraz uciążliwość 
akustyczna związana z pracą sprzętu ciężkiego, która będzie miała charakter okresowy a uciążliwość 
ustanie wraz z zakończeniem prac. W wyniku prac rozbiórkowych jak i budowlanych powstawać będą 
odpady, za które odpowiedzialne będą specjalistyczne firmy zajmujące się na tym terenie pracami 
rozbiórkowymi i budowlanym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
 
Planuje się ogrzewanie obiektów poprzez zasilanie urządzeń grzewczych energią cieplną z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Inwestor zrezygnował z awaryjnego ogrzewania gazem obiektu. Gaz zużywany 
będzie na potrzeby urządzeń gastronomicznych oraz piecy piekarniczych i kształtować się będzie na 
poziomie max. 131 m3/h. 
Obiekt posiadał będzie przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej o max mocy cieplnej 6200 kW. 
 
Woda na potrzeby funkcjonowania obiektu dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej, której 
zarządcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie. Woda zużywana 
będzie do celów socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych. Obiekt zasilany będzie z 
przewodu wodociągowego DN250 zlokalizowanego w ul. Wąwozowej, doprowadzonego do 
pomieszczenia technicznego przyłącza wody na poziomie -1.0 garażu.  
Szacuje się, że ilość wykorzystywanej wody na terenie centrum handlowo-usługowego wyniesie 
Qśr d = 98 m3/d *, w tym: 

43 m3/d – zużycie wody na terenie hipermarketu; 
5 m3/d – zużycie wody na terenie kin; 
50 m3/d – zużycie wody na terenie galerii. 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.: 
dla budynku wysokiego :36,00 m3/h 
dla galerii handlowej; sklepu TESCO:18,00 m3/h  

Dla budynku wysokiego projektuje się niezależną instalację hydrantów wewnętrznych ze zbiornikiem 
ppoż. 
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* - wartość Qśr d = 98m3/d jest wartością większą w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę określonego na 
etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia , wynoszącego Qśrd= 62,34 m3/d, z uwagi na obecne uwzględnienie 
zapotrzebowania na wodę na cele chłodnicze. 
 
Ścieki bytowe i przemysłowe (wcześniej podczyszczone), odprowadzane będą do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej Ø300 w ul. Wąwozowej lub Al. KEN. 
Ilość wytwarzanych ścieków szacuje się na poziomie ok. Qśr d = 88,2 m3/d, w tym: 

38,7 m3/d – ilość wytwarzanych ścieków na terenie hipermarketu, 
4,5 m3/d – ilość wytwarzanych ścieków na terenie kin, 
45 m3/d – ilość wytwarzanych ścieków na terenie galerii. 

 
Wody opadowe lub roztopowe - wody opadowe „czyste” z odwodnień dachu budynku oraz wody 
opadowe „brudne” z terenów utwardzonych po podczyszczeniu, kierowane będą poprzez 
projektowaną na terenie inwestycji instalację kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego o poj. 
800m3. Zbiornik będzie opróżniany z wydajnością 164 l/s poprzez regulator przepływu, do miejskiej 
kanalizacji deszczowej.  
W celu zabezpieczenia obiektu projektuje się drenaż opaskowy odprowadzający wody opadowe. 
Dzięki zastosowaniu przez Inwestora urządzeń oczyszczających, zarówno wody opadowe, jak i ścieki 
przemysłowe powstające w wyniku działalności inwestycji, można stwierdzić, iż nie będą one 
przekraczać wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń, regulowanych obowiązującym stanem prawnym 
oraz wytycznymi administratora sieci kanalizacyjnych. 
 
Odpady (głownie typu komunalnego i opakowaniowego) powstające w wyniku funkcjonowania 
centrum gromadzone będą w odpowiednich kontenerach i w specjalnie do tego przeznaczonych 
miejscach. Odpady przekazywane będą wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub do 
unieszkodliwienia. 
 
Całość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego powodowanej przez planowaną 
inwestycję wiązać się będzie głównie z organizacją stanowisk parkingowych (emisja oparów 
węglowodorów-spaliny samochodowe) oraz emisją z uradzeń technologicznych tj.: gazowych urządzeń 
gastronomicznych oraz piecy piekarniczych. Emisja z planowanej inwestycji nie stanowi źródła 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 
 
Planowana działalność inwestycji może spowodować pogorszenie się klimatu akustycznego na 
omawianym terenie dla okolicznej zabudowy. W celu eliminacji uciążliwości Inwestor zastosuje 
rozwiązania ograniczające emisję (zminimalizowanie emisji poprzez przyjęcie rozwiązania organizacji 
parkingu w systemie podziemnym, zastosowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o niskich 
parametrach akustycznych z systemem tłumików akustycznych i wysokiej sprawności, organizacji 
zaplecza strefy dostaw do strony południowej, w sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych /wg 
planu teren przeznaczony pod budowę drogi dojazdowej/ wykonaniu ogrodzenia pełnego o wysokości 
2,5m, wzdłuż wschodniej granicy obiektu oraz poprzez organizację ekranów akustycznych w rejonie 
rampy rozładowczej (od strony południowej). Działalność obiektu nie będzie miała negatywnego 
wpływu na klimat akustyczny poza granice działek przeznaczonych pod inwestycję. 
Inwestor przewiduje zastosować rozwiązanie organizacyjne i technologiczne które spowodują 
zmniejszenie emiisji hałasu z przylegających do inwestycji ciągów komunikacyjnych. Proponowane 
rozwiązanie to zastosowanie zamiast skrzyżowania - ronda (płynność jazdy, ograniczenie intensyfikacji 
cykli hamowania i przyspieszania - „pisku” hamulców i kół oraz wysokich obrotów silnika) oraz 
zostasowanie mieszanek asfaltowych o obniżonej emisji hałasu. 
 

Przeprowadzona w raporcie analiza wpływu na poszczególne komponenty środowiska 
wykazała, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało znaczącego wpływu 

na środowisko naturalne, ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody powierzchniowe i 
podziemne, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. 
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1. WPROWADZENIE. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowi zlecenie zawarte z firmą MOFO Architekci MA Sp. z o.o. Sp.k. 
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Morawskiego 5, na wykonanie przedmiotowej dokumentacji 
„Raportu oddziaływania na środowisko...” w zakresie określonym aktualnym stanem 
prawnym oraz Postanowienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24.10.2011r 
(o znaku OŚ-IV-UII-JFI-6220-163-24-11) dot. konieczności sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo-
Usługowego GALERIA KABATY w rejonie skrzyżowania ulic Wąwozowej i Al. Komisji Edukacji 
Narodowej w Warszawie. 
 
 
1.2. Cel i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena rozwiązań projektowych planowanej 
inwestycji polegającej na budowie czterokondygnacyjnego obiektu wielofunkcyjnego 
Centrum Handlowo-Usługowego, w skład, którego również wchodzić będzie: dwupoziomowy 
parking podziemnym na 1758 mp, układ komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna, 
wraz z przebudową zewnętrznego układu drogowego, w aspekcie skutków dla środowiska, 
przyjętych rozwiązań oraz udostępnienie aktualnie posiadanych informacji (zgodnie z 
aktualną procedurą postępowania administracyjnego) na temat przedmiotowej inwestycji. 
Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest KABATY Investments TESCO (Polska) 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, 
ul. Wadowicka 6/13, 30-415 Kraków. 
Przedsięwzięcie, zlokalizowane będzie w rejonie skrzyżowania ulicy Wąwozowej z Aleją KEN 
w Warszawie - dzielnica Ursynów, na działkach o numerach: 
 

OBRĘB: 1-11-10 1-11-11 1-11-12 1-11-13 

NUMERY DZIAŁEK  

13/16, 
13/23  
13/24,  
13/25, 
15/7,  
15/8,  
15/9,  
15/18, 
15/19,  
15/20,  
18/32   

2/3,  
2/4,  
2/14,  
2/15,  
2/16,  
2/17,  
42/1,  
42/2 

 

20/11, 20/12, 
20/19, 20/20, 
55/47, 55/48, 
55/50, 56/13 
56/14, 56/17, 
56/18, 56/37, 
56/38, 56/39, 
56/40, 56/41, 
56/42, 56/43, 
56/45, 56/47, 
56/48, 56/49,  

68 
 

1/1, 1/2,  
1/3, 1/4, 
1/5, 1/6, 
1/7, 1/9, 

1/11, 1/12, 
1/13, 2/1, 
2/2, 2/3, 
2/4, 2/5 
5/2, 5/3, 
5/4, 5/5, 
5/6, 5/7, 
5/8, 5/9, 

6/1, 6/3, 6/4, 
6/5, 6/6, 6/7, 

6/8, 6/9, 
6/10, 6/11, 
6/12, 6/13, 
6/14, 6/15, 
6/16,6/17, 

7/1, 8/1, 8/2, 
39/1, 39/2, 
52/2, 52/6, 
54/1, 107/1 
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Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego zgodna jest z aktualnie obowiązującym zapisem 
przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Ursynów Południe – Kabaty (uchwała Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 10 lipca 2008), tj. oznaczenie w planie symbolem (zał.6): 
14U(UC) (KDs) – przeznaczenie terenu, podstawowe: tereny usług, urządzeń 
komunikacyjnych – w tym: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2, 
parkingi strategiczne „parkuj i jedź” oraz pętla autobusowa  
i dodatkowo, w zakresie przebudowy zewnętrznego układu drogowego: 
40.3 (KDG) – przeznaczenie terenu, podstawowe: ulica główna 
40.9 (KDL) – przeznaczenie terenu, podstawowe: ulica lokalna. 
 
Zadaniem opracowania jest określenie stanu istniejącego oraz możliwych zmian w 
środowisku spowodowanych budową i użytkowaniem inwestycji, a także wyznaczenie 
sposobów ograniczenia, zapobiegania oraz monitorowania niekorzystnych wpływów 
środowiskowych. 
W raporcie zawarto sposób i zakres korzystania ze środowiska, na co składa się wpływ i 
rodzaj zanieczyszczeń emitowanych z terenu przedsięwzięcia na faktyczny stan powietrza 
atmosferycznego, ocenę uciążliwości w zakresie hałasu, ocenę zastosowanych w w/w 
inwestycji rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami oraz 
wpływu na obszary chronione, w tym w obrębie „Natura 2000” oraz pozostałe komponenty.  
Niniejszy raport sporządzono w celu załączenia do wniosku o wydanie decyzji 
administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej 
inwestycji w oparciu o: 
• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 62 

poz. 627 z póź. zm.), 
• Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z póź. zm.). 

Zakres opracowania obejmuje: 
• opis planowanego przedsięwzięcia, 
• opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
• opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, 

• opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia, 

• opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru, 

• identyfikacja i określenie skutków potencjalnych sytuacji awaryjnych, 
• oddziaływanie przedsięwzięcia m.in. na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, dobra materialne, zbytki i krajobraz kulturowy, 
• opis metod prognozowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

(bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe 
i chwilowe), 

• opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie negatywnych oddziaływań 
na środowisko, głównie na obszar Natura 2000, 

• wskazanie ewentualnej konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania  
• graficzne przedstawienie zagadnień, 
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• analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 
• koncepcja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Ocenie podlegają rozwiązania w zakresie oddziaływania na środowisko, a mianowicie: 
• oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego, 
• oddziaływanie na wody powierzchniowe, 
• oddziaływanie na wody podziemne, 
• oddziaływanie na stan klimatu akustycznego, 
• oddziaływanie na stan powierzchni ziemi (gospodarka odpadami), 
• wpływ przedsięwzięcia na otaczającą przyrodę, pobliską zabudowę, itp., 

w trakcie budowy i eksploatacji Centrum Handlowo-Usługowego GALERIA KABATY w rejonie 
skrzyżowania ul. Wąwozowej z Aleją KEN w Warszawie. 
 
 
1.3. Procedura formalno-prawna. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 
póź. zm.) obiekty tego typu (§ 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b, oraz pkt. 56 lit. b w/w rozporządzenia), 
tj. centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, oraz garaże, parkingi 
samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub 
zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą 
im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5ha na obszarach innych niż 
wymienione w lit. a, - przy czym przez powierzchnię użytkowa rozumie się sumę powierzchni 
zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne 
mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego; 
zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
gdzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.  
(Na podstawie informacji od Inwestora nie ma podstaw zaliczenia inwestycji do §3.1.94 - instalacje do produkcji 
wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok - brak instalacji do 
wyrobów cukierniczych czy syropów - produkcja pączków nie będzie przekraczać 50t rocznie). 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (Dz. U. z 2008 r. Nr 62 poz. 
627 z poź. zm.) oraz Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) określa zasady ochrony 
środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 
1) zasady ustalania: 

a) warunków ochrony zasobów środowiska, 
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 
c) kosztów korzystania ze środowiska, 

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 
3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 
4) obowiązki organów administracji, 
5) odpowiedzialność i sankcje. 
Aktualna procedura postępowania oceny oddziaływania na środowisko nakłada, na 
Inwestora, w przypadku przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, konieczność wykonania raportu w 
przypadku stwierdzenia obowiązku przez organ do wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Organem właściwym do uzgadniania przed wydaniem decyzji przez wójta, 
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burmistrza lub prezydenta miasta, (m.in. decyzji, do wniosku o wydanie, której sporządzono 
przedmiotowy raport) oraz wydawania opinii odpowiednio w sprawie obowiązku sporządzania 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu jest: 
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska,  
2) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. 

Obecnie, Inwestor uzyskał Postanowienie Nr 238/OŚ/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy, z dnia 24.10.2011 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, a także określające zakres raportu 
oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z postanowieniem i ww. ustawą (art.66, ust.1) raport oddziaływania na środowisko 
powinien zawierać: 
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 
i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia, 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, 

3) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia, 

4) opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym wariantu: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, 
b) najkorzystniejszego dla środowiska, 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

5) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w 
tym również w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także potencjalnego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

6) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, 
powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, zabytki, krajobraz oraz wzajemne 
oddziaływanie między tymi elementami, 

7) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 
a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystania zasobów środowiska, 
c) emisji, 

8) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko, 

9) porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi 
rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej lub światowej z punktu widzenia 
czystszej produkcji, w razie gdy planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem 
instalacji, 

10) wskazanie, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, oraz 
określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, 



G E O W I Z J E R    K a t o w i c e                                                                            www.geowizjer.pl 

__________________________________________________________________________________________ 
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w  Warszawie 
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego”.  

11 

wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z 
nich, 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej, kartograficznej, 
12) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 
13) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie budowy i eksploatacji, 
14) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano opracowując raport, 
15) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
16) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 
17) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
 
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać także 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. 
Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się dla inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowe 
GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w Warszawie wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego” konieczność wykonania 
przedmiotowego raportu oddziaływania na środowisko w zakresie ustalonym jw. 
 
 
 
2. ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW PROJEKTOWYCH, 

FORMALNO-PRAWNYCH ORAZ DOKUMENTACJI ARCHIWALNYCH I  
LITERATURY. 

 
2.1. Elementy dokumentacji projektowej i materiały formalno- 
 prawne. 
 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 62 

poz. 627 z poź. zm.), 
• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowiska (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z póź. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21), 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póź. zm.), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 

nr 80, poz. 717 z póź. zm.), 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. nr 

163 poz. 981), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z póź.zm.)  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 

poz. 1623 z póź. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 z póź. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 wraz ze zm. Dz.U.Nr 67 poz.358 z 
póź. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia 
(Dz. U. nr 130 poz. 881), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U.Nr 95 poz. 558), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U.Nr 206 poz. 1291), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 
140, poz. 824), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (DZ.U.Nr 27 poz. 169), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia15 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.Nr 229 poz. 1538) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006 Nr 123 poz. 858) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. nr 263 poz. 2202) wraz z póź. zmianami tj.: 2006r. Dz.U.Nr 32 poz. 
223 i z 2007r. Dz.U.Nr 105 poz. 718), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z póź. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może 
przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 235, poz. 1614), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 
ich odzysku (Dz.U.Nr 75 poz. 527 z póź.zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 
do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (DZ. U. Nr 58, poz. 535), wraz z późn. zm.(Dz.U.Nr 30 poz. 208), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek 
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306), 

• Instrukcja ITB nr 308. Metoda określania uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych, 
Warszawa 1991 r., 

• Instrukcja ITB nr 338/96 „Metoda określania  emisji i imisji hałasu przemysłowego w 
środowisku ,Warszawa 1996 r., 

• Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 338/2003 „Metoda określania emisji i imisji hałasu 
przemysłowego w środowisku”, Warszawa 2003r., 

• PN-79/T-06460. Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania, 
• PN-81/B-02153. „Akustyka budowlana. Normy i określenia”, 
• PN-81/N-01306 „Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne”, 
• PN-ISO 1996-1 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości 

i procedury”, 
• PN-N-01341:1999 „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu 

przemysłowego”, 
• PN-EN ISO 3746:1999. „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł 

hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z 
zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk”, 

• PN-ISO 9613-2:2002, Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej, 

• Norma PN-92/S-04051, Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom 
hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania, 

• PN-EN ISO 11654, Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie, 
• PN-EN 1793:2001, Drogowe urządzenia przeciwhałasowe, 
• Atlas klimatu Polski – red. Halina Lorenc, IMGW Warszawa, 2005r., 
• Dane dostępne na stronach internetowych MŚ, UM, UW i WIOŚ. 
 
Dodatkowo: 
• Plan zagospodarowania terenu w skali 1:2000, 
• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego, 
• Kopia mapy ewidencyjnej obszaru inwestycji wraz z terenami sąsiadującymi, 
• Wypis z rejestru gruntów, 
• „Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca geotechniczne warunki posadowienia 

dla projektu inwestycji Centrum Handlowo - Usługowe Galeria Kabaty, Warszawa - Al. 
Komisji Edukacji Narodowe’, oprac. przez: mgr inż. Paweł Fołtyn (upr. geol. nr V-1525 i 
VI-0389), mgr Wiktor Krawczyk (upr. geol. VII-1371), mgr inż. Tomasz Kołanka (upr. 
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geol. nr XI-020), mgr inż. Wojciech Tymiński (upr. geol. nr XII-171), mgr inż. Paweł 
Pitera z GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o., ul Wałbrzyska 3/5 
Warszawa, październik 2010r. (dokumentacja podlegała przyjęciu przez Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy, zawiadomienie nr 287/OŚ2010, dn. 10.11.2010r.); 

• Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce budowlanej w Warszawie przy ul. Komisji 
Edukacji Narodowej wraz z klasyfikacją drzew/krzewów do usunięcia oraz określeniem 
opłat administracyjnych za ich usunięcie, wyk.: mgr  inż. arch. Kamil Melaniuk - architekt 
krajobrazu, Warszawa, lipiec 2010r.; 

•  „Analiza akustyczna inwestycji oraz analiza klimatu akustycznego/hałas drogowy (...)”, 
EQM System i Środowisko, Kraków, luty 2014r. / luty 2014r.; 

• wnioski i materiały z wizji lokalnej w terenie; 
• Inne materiały pomocnicze przekazane przez Zleceniodawcę – ogólne dane do 

sporządzenia raportu. 
 
 
 
3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 

ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. 

 
3.1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia. 
 
Teren pod planowaną inwestycję położony jest w południowej części miasta stołecznego 
Warszawa, na terenie dzielnicy Ursynów, przy skrzyżowaniu ulicy Wąwozowej z Aleją KEN 
(zał.1). Centrum handlowo-usługowe zlokalizowane będzie na działkach o numerach 6/1; 
7/1; 39/2; 52/2, obręb 1-11-13 (zał. 5). 
Obszar pod planowaną inwestycję sąsiaduje: 
- od północy – z ulicą Wąwozową, dalej z zabudową mieszkaniowo-usługową, 
- od południa – z terenami zielonymi, niezagospodarowanymi (wg planu teren 

przeznaczony pod budowę drogi dojazdowej dla przyległych terenów mieszkaniowych), 
- od zachodu - z Aleją Komisji Edukacji Narodowej, dalej z zabudową mieszkaniowo-

usługową, 
- od wschodu – z terenem ciągów pieszo-rowerowych w zieleni urządzonej, dalej z 

zabudową mieszkaniową, wielorodzinną. 
W odległości ok. 300 m na południowy-zachód znajduje się stacja postojowa Metra – 
„Kabaty”. Tunel szlakowy metra (oraz stacja Kabaty) znajduje się pod jezdnią Al. Komisji 
Edukacji Narodowej. 
Obecnie teren działek pod planowaną GALERIĘ KABATY zagospodarowany jest przez 
centrum handlowe – supermarket TESCO, wraz z parkingiem dla jego klientów. 

Morfologia 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznego Polski wg J. Kondrackiego badany teren leży w 
prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionie 
Nizina Środkowomazowiecka, mezoregionie Równina Warszawska. 
Równina Warszawska zbudowana jest głównie z glin zwałowych, piasków 
wodnolodowcowych oraz mułków i iłów zastoiskowych. Najwyżej położone fragmenty 
Równiny znajdują się na Woli – 115,7 m n.p.m, i w Śródmieściu – 114,7 m n.p.m. Od strony 
wschodniej poziom wysoczyzny został rozcięty przez Wisłę i opada stromą krawędzią ku 
dolinie rzeki. W obrębie tej jednostki morfologicznej zachowało się częściowo lub całkowicie 
wiele naturalnych form rzeźby terenu. Do form dodatnich należą kemy i wydmy, do 
ujemnych – doliny, obniżenia wytopiskowe i wąwozy. 
Teren badań (zasadniczo płaski) wyniesiony jest do rzędnych 28.5 – 29.4 m nad „0” Wisły. 
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Hydrografia 
Warszawa zlokalizowana jest na obszarze należącym do dorzecza Wisły. Sieć hydrograficzną 
miasta stanowi rzeka Wisła oraz mniejsze cieki, a także zbiorniki naturalne i sztuczne, 
urządzenia melioracji podstawowe (np. kanały) i urządzenia melioracji szczegółowe –rowy.  
Rzeka Wisła przepływa z południowego-wschodu na północny zachód, rozdzielając miasto na 
część lewobrzeżną i prawobrzeżną. Obszar na którym zlokalizowana ma być planowana 
inwestycja, położony jest w lewobrzeżnej części Warszawy, w odległości około 6 km od 
koryta rzeki Wisły. 
Szerokość koryta Rzeki zmienia się od 350 m na wysokości Zamku Królewskiego, poprzez 
typową szerokość na odcinku śródmiejskim wynoszącą 500 m, do ok. 1000 m w południowej 
części miasta. Średnia wielkość przepływu w Wiśle na terenie Warszawy wynosi 570 m3/s. 
W rejonie Warszawy rzeka jest praktycznie nieuregulowana – jest to jeden z największych 
walorów przyrodniczych miasta, tworzy rozgałęzienia, łachy, wyspy i starorzecza. 
Na obszarze Warszawy znajduje się  także kilkadziesiąt naturalnych zbiorników wodnych 
(jeziora, starorzecza Wisły) i zbiorników sztucznych (glinianek i stawów). 
Najbliższym naturalnym elementem hydrograficznym jest Staw Łosice zlokalizowany w 
odległości ok. 1,2 km na północny-wschód (u podnóża skarpy Warszawskiej) oraz w 
odległości ok. 6 km rzeka Wisła. 
 
 
3.2. Warunki geologiczno-górnicze i gruntowe 
 
Warszawa położona jest w centralnej części jednostki geologicznej zwanej Niecką 
mazowiecką. Ta struktura geologiczna, utworzona w osadach ery mezozoicznej, jest 
wypełniona osadami kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Podłoże gleb na obszarze Warszawy 
stanowią utwory czwartorzędowe. 
Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską wykonaną na zlecenie MOFO Architekci MA 
Sp. z o.o. Sp.k., na analizowanym terenie od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów o 
miąższości od 1,0 do 1,5m. Poniżej występuje nieciągła warstwa piasków 
wodnolodowcowych nadmorenowych (lokalnie kemów) stadiału mazowiecko podlaskiego 
(Zlodowacenie Warty) o miąższości do 2.0 m. Pod piaskami, a lokalnie bezpośrednio pod 
gruntami nasypowymi, występują morenowe gliny zwałowe stadiału mazowiecko-podlaskiego 
(zlodowacenie Warty) oraz stadiału maksymalnego (zlodowacenie Odry), rozdzielone serią 
piasków wodnolodowcowych międzymorenowych i mułków zastoiskowych stadiału 
mazowiecko-podlaskiego (Zlodowacenie Warty). Od głębokości ok. 13-15m  p.p.t. w podłożu 
projektowanego obiektu występują piaski podmorenowe interglacjału mazowieckiego 
(wielkiego) nie przewiercone do gł. 20m. 
 
 
3.3. Warunki hydrogeologiczne. 
 
Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski dokonanego przez 
Paczyńskiego (1995), Warszawa położona jest w obrębie subregionu centralnego (II), 
regionu mazowieckiego (I), makroregionu północno-wschodniego.  
Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) nr 215 o nazwie “Subniecka warszawska”. Głównym wodonoścem w 
GZWP nr 215 są porowe utwory trzeciorzędowe położone na średniej głębokości 160 m 
p.p.t.; szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą około 250 tys. m3/d a jego 
powierzchnia liczy aż 51 tys. km2, obejmując praktycznie cały obszar Mazowsza. 
Warunki hydrogeologiczne zostały scharakteryzowane w oparciu o dokumentację 
geologiczno-inżynierską dla przedmiotowego obszaru w tym również o materiały archiwalne. 
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Według danych archiwalnych na badanym terenie wyróżniono dwa poziomy wód 
podziemnych. Pierwszy występujący lokalnie i związany z międzymorenowymi utworami 
piaszczystymi oraz drugi poniżej utworów morenowych. 
Przeprowadzone badania terenowe wykazały istnienie jednego, zasadniczego poziomu 
wodonośnego związanego z niespoistymi utworami podmorenowymi na głębokości ok. 15m 
p.p.t. Stabilizacja wody tego poziomu (w trakcie wiercenia tj. III dekada września 2010r.) 
występowała na rzędnych 13.8 do 14.4 m n.”0” W. Generalnie spływ wód podziemnych 
poziomu podmorenowego odbywa się w kierunku Wisły tj. na północny-wschód, stanowiąc 
główny użytkowy poziom wodonośny. Projektowany poziom posadowienia obiektu, poza 
lokalnymi przegłębieniami, wynosi 21,5 – 21,8m nad „0” Wisły, tj. ok. 6,5 – 8,0m p.p.t., na 
granicy zalegania gruntów gliniastych i gruntów piaszczystych oraz powyżej zasadniczego 
poziomu wód gruntowych.  
Położenie zasadniczego poziomu wodonośnego na głębokości ok. 7 m poniżej planowanego 
poziomu posadowienia budynku oraz zaprojektowane zabezpieczenia na etapie realizacji i 
eksploatacji obiektu (opisane w raporcie) w pełni ochronią środowisko gruntowo-wodne 
przed jego wpływem. 
 
 
3.4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie i opiece nad zabytkami  
 
Na terenie Warszawy występuje wiele zabytków, w związku z tym na jego terenie 
wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej. Działki przeznaczone pod przedmiotową 
inwestycję, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta St. Warszawy, nie leżą w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. 
Na przedmiotowym terenie oraz w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia brak jest zabytków chronionych. Uciążliwe oddziaływanie obiektu mieści się 
w granicach terenu inwestycyjnego w związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego 
wpływu przedmiotowej inwestycji na zabytki i krajobraz kulturowy. 
 
 
3.5. Istniejący stan roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione. 
 
Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski wg Matuszkiewicza (1993), omawiana 
inwestycja leży na obszarze: Krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej, Podkrainy 
Południowomazowieckiej, Okręgu Łowicko-Warszawskiego, Podokręgu Warszawskiego. 
Powierzchnia tej jednostki wynosi 312,9km2. 
Obecnie teren pod planowaną inwestycję jest zagospodarowany przez centrum handlowe 
TESCO wraz z parkingiem dla klientów supermarketu. Ponadto, zgodnie z przeprowadzoną 
dla działek pod planowaną inwestycję inwentaryzacją zieleni, na terenie tym występuje 71 
drzew oraz 17 grup krzewów. Wśród gatunków drzew dominują: klon pospolity, brzoza 
brodawkowata, topola włoska i świerk serbski, natomiast wśród krzewów – dereń biały, 
jałowiec sabiński i bez czarny. Planuje się wycięcie zieleni kolidującej z planowaną 
inwestycją. Według art.83 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody, usuniecie drzew lub krzewów z 
terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez prezydenta 
miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Z związku z tym Inwestor przed podjęciem 
wycinki drzew, powinien uzyskać stosowne pozwolenie. 
W ramach zakresu planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. Brak jest na omawianym 
obszarze gatunków chronionych flory i fauny. Na terenie nie ma ograniczeń związanych z 
koniecznością szczególnej ochrony środowiska naturalnego. 
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Warszawa charakteryzuje się znacznym udziałem terenów chronionych w przestrzeni miasta, 
głównie w rejonie w sąsiedztwie jednej z  największych rzek Europy – Wisły. 
Należą do nich Kampinoski Park Narodowy oraz dwa parki krajobrazowe – Mazowiecki oraz 
Chojnowski Park Krajobrazowy. Wszystkie trzy, wraz z obszarami Natura 2000 Dolina 
Środkowej Wisły, stanowią trzon osłony ekologicznej Warszawy. Większość z wymienionych 
obszarów chronionych związana jest z doliną Wisły – chronione są tu głównie krajobrazy 
lasów łęgowych oraz wydm i bagien. 

FORMAMI OCHRONY PRZYRODY zlokalizowanymi najbliżej planowanego centrum handlowo-
usługowego GALERIA KABATY są: 
• Rezerwat Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego. Jest on oddalony około 0,5km na 

południowy-zachód od przedmiotowej inwestycji. Zajmuje powierzchnię  920,82ha i 
stanowi pozostałość po Puszczy Mazowieckiej. Na terenie rezerwatu występują prawie 
wszystkie gatunki drzew rosnących w Polsce: sosna, dąb, brzoza, osika, lipa, klon, 
modrzew europejski, buk i świerk. Najcenniejszym elementem jest starodrzew sosnowy z 
domieszką modrzewia i starodrzew sosnowo-dębowy w wieku do 130 lat. 

• Rezerwat Park Natoliński, oddalony o 0,65km na północny-wschód od przedmiotowej 
inwestycji. Zajmuje powierzchnię ok. 105,00ha, a przedmiotem ochrony są fragmenty 
skarpy warszawskiej. Na terenie rezerwatu, charakteryzującego się ciekawą rzeźbą 
terenu, występują zróżnicowane zbiorowiska leśne oraz drzewa pomnikowe. 

Ze względu na fakt, iż planowana inwestycja jest znacznie oddalona od powyższych form 
ochrony przyrody, nie będzie ona miała negatywnego wpływu na stan środowiska w 
omawianym zakresie. 
 
 
3.6. Warunki klimatyczne i meteorologiczne. 
 
Warszawa położona jest w strefie klimatu umiarkowanego zmiennego, w mazowiecko-
podlaskim regionie klimatycznym. Ścierają się tu wpływy mas powietrza atlantyckiego i 
kontynentalnego. Klimat Warszawy różni się od klimatu terenów otaczających, gdyż pewne 
jego cechy wywołane są wpływem czynników antropogenicznych. Jako obszar zwartej 
zabudowy cechuje się wyższą średnią temperaturą powietrza, mniejszym usłonecznieniem i 
wilgotnością powietrza, nieco wyższymi opadami, większym zapyleniem i zanieczyszczeniem 
powietrza oraz mniejszą prędkością wiatru. W latach 2005-2007 pomiary na stacji 
meteorologicznej Warszawa Okęcie wykazały średnią roczną temperaturę 9,1oC. 
Najzimniejszym miesiącem w tym okresie był luty - średnia temperatura: -2,5oC, a 
najcieplejszym lipiec: 21oC. Średnia roczna suma opadów w Warszawie wynosi około 
520 mm. Najbardziej intensywne opady notowane są najczęściej w lipcu, a najniższe w 
styczniu. W Warszawie dominują wiatry z kierunku zachodniego, jednak znaczny udział mają 
też wiatry północno-zachodnie w ciepłej porze roku oraz południowo-zachodnie w chłodnej 
porze roku. 
 
 
3.7. Stan zanieczyszczenia powietrza. 
 
Główny wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego ma emisja spalin wzdłuż dróg 
komunikacyjnych, emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, kotłowni 
miejskich i zakładowych, zakładów przemysłowo-usługowych. Struktura zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery na terenie Warszawy obejmuje głównie tj. zanieczyszczenia takie 
jak: pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzo(α)piren.  
Pomiary aktualnego stanu zanieczyszczenia (stężeń średniorocznych) przedstawione zostały 
w poniższej tabeli, oraz w załączonej kopii pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska. 
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Poziomy substancji w powietrzu 

Lp. Wskaźnik 

Stężenie średnioroczne 
[µµµµg/m3] Dopuszczalne stężenie  

[µµµµg/m3] Warszawa 
Rejon ul. Wąwozowej i Al. KEN 

1 pył PM-10 35 40 

2 dwutlenek azotu 22 40 

3 dwutlenek siarki 8 20 

4 tlenek węgla 500 - 

5 benzen 2 5 

6 ołów 0,05 0,5 

 
 
3.8. Tło emisyjne terenu realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 
 
Najbardziej znaczącym obiektem kształtującym tło akustyczne oraz drgania w rejonie 
planowanej inwestycji jest ruch samochodowy odbywający wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
przebiegających od strony północnej (ul. Wąwozowa) i zachodniej (Al. KEN). 
 
Ze względu na powiązanie przedmiotowej inwestycji z obecnie istniejącymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi, zbliżonym profilem działalności, planowanymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi (system parkingu podziemnego) oraz mało uciążliwą dla środowiska 
specyfikę działalności można stwierdzić, iż wartość emisji hałasu z planowanej inwestycji 
będzie zasadniczo nierozróżnialna z tłem akustycznym. 
 
 
3.9. Analiza wpływu inwestycji na Europejską Sieć Obszarów NATURA 2000. 
 
Na omawianym terenie planowanej inwestycji nie występują:  

• Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 z późn. zm.), 

• Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 wraz ze zm. Dz.U.Nr 67 poz.358 z późn. 
zm.). 

 
Dla przedmiotowej inwestycji, najbliżej zlokalizowanym obszarem chronionym sieci Natura 
2000 jest Las Natoliński (kod obszaru PLH140042). Położony jest on w odległości ok. 0,65 
km na północny-wschód od planowanej inwestycji, na terenie dzielnicy Mokotów w granicach 
mezoregionu Doliny Środkowej Wisły. Jest to izolowany fragment starodrzewu, w którym 
dominują zbiorowiska leśne w typie grądów. Niewielki udział mają zbiorowiska łąkowe. 
Wartości przyrodnicze splatają się tu bardzo silnie z kulturowymi. Grądy rezerwatu cechują 
się wysoką bioróżnorodnością gatunków typowych dla naturalnych lasów. Praktycznie 
niedostępny dla przygodnych osób Las Natoliński obecnie jest jednym z lepiej zachowanych 
w Warszawie tego typu obiektów. 
Planowana inwestycja, zlokalizowana w granicach terenów zurbanizowanych miasta st. 
Warszawy, nie ma bezpośredniej łączności z terenami chronionymi w ramach sieci NATURA 
2000, i jest od nich oddalona zwartą zabudową mieszkaniową. Realizacja przedmiotowego 



G E O W I Z J E R    K a t o w i c e                                                                            www.geowizjer.pl 

__________________________________________________________________________________________ 
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w  Warszawie 
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego”.  

19 

przedsięwzięcia nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych oddziaływań na chronione 
gatunki oraz siedliska. 
Ze względu na fakt, iż planowana inwestycja polegająca na budowie Centrum Handlowo-
Usługowego GALERIA KABATY w Warszawie nie jest zlokalizowana bezpośrednio na terenie 
objętym ochroną sieci „NATURA 2000”, nie będzie ona miała negatywnego wpływu na stan 
środowiska w omawianym zakresie.  
 
 
 
4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 
4.1. Charakterystyka programowo-techniczna projektowanego przedsięwzięcia. 
 

4.1.1. Opis istniejącego stanu terenu pod planowane przedsięwzięcie 
 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach administracyjnych miasta stołecznego 
Warszawa w dzielnicy Ursynów, przy skrzyżowaniu ulicy Wąwozowej z Aleją KEN, na terenie 
działek o numerach:  
 
 

OBRĘB: 1-11-10 1-11-11 1-11-12 1-11-13 

NUMERY DZIAŁEK  

13/16, 
13/23  
13/24,  
13/25, 
15/7,  
15/8,  
15/9,  
15/18, 
15/19,  
15/20,  
18/32   

2/3,  
2/4,  
2/14,  
2/15,  
2/16,  
2/17,  
42/1,  
42/2 

 

20/11, 20/12, 
20/19, 20/20, 
55/47, 55/48, 
55/50, 56/13 
56/14, 56/17, 
56/18, 56/37, 
56/38, 56/39, 
56/40, 56/41, 
56/42, 56/43, 
56/45, 56/47, 
56/48, 56/49,  

68 
 

1/1, 1/2,  
1/3, 1/4, 
1/5, 1/6, 
1/7, 1/9, 

1/11, 1/12, 
1/13, 2/1, 
2/2, 2/3, 
2/4, 2/5 
5/2, 5/3, 
5/4, 5/5, 
5/6, 5/7, 
5/8, 5/9, 

6/1, 6/3, 6/4, 
6/5, 6/6, 6/7, 

6/8, 6/9, 
6/10, 6/11, 
6/12, 6/13, 
6/14, 6/15, 
6/16,6/17, 

7/1, 8/1, 8/2, 
39/1, 39/2, 
52/2, 52/6, 
54/1, 107/1 

 
Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje sie obiekt handlowo-usługowy „TESCO” 
(powierzchnia zabudowy ~14 960,00 m2 / wysokość: 8,76 m / kubatura ~160 200,00 m3) 
wraz z parkingami, placem dostaw oraz drogami wewnętrznymi, elementami małej 
architektury, zielenią oraz towarzyszącym im uzbrojeniem terenu. Stan obecnego 
zagospodarowania terenu został przedstawiony w dokumentacji fotograficznej (zał. 3). 
Istniejący supermarket wraz z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu, zostanie 
poddany rozbiórce. 
Planowane przedsięwzięcie posiada dostęp do drogi publicznej – Alei KEN zlokalizowanej na 
zachód od przedmiotowych działek i ul. Wąwozowej od północy. 
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Obsługa komunikacyjna (wjazd/wyjazd) na teren istniejącego parkingu oraz zaplecza 
technicznego odbywa się o zjazdy z Al. Komisji Edukacji Narodowej. Strefa dostaw 
zlokalizowana jest w południowej części terenu. 
 
 

4.1.2. Charakterystyka planowanej inwestycji  
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie czterokondygnacyjnego kompleksu 
Centrum Handlowo-Usługowego GALERIA KABATY w Warszawie wraz z 
dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym, układem komunikacji wewnętrznej, 
niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, zagospodarowaniem terenu, elementami małej 
architektury, zielenią, ogrodzeniami i ekranami akustycznymi oraz uzbrojeniem terenu. 
Nowa inwestycja będzie spełniać funkcje: handlową, kulturalną, usługową, rozrywkową oraz 
gastronomiczną. Na powierzchniach przeznaczonych do wynajęcia przewiduje się 
umieszczenie: 

• hipermarketu TESCO z zapleczem magazynowym, administracyjnym i socjalno-
sanitarnym; 

• lokali handlowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi; 
• punktów gastronomicznych; 
• sal kinowych z pomieszczeniami technicznymi. 

Ponadto w budynku centrum zlokalizowane będą:  
• sanitariaty ogólnodostępne zwykłe, sanitariaty dla niepełnosprawnych oraz inne 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne,  
• zaplecze dla dostaw towarowych małych i dużych najemców,  
• biura administracji galerii, 
• parkingi dla samochodów osobowych, 
• pomieszczenia techniczne, porządkowe i pomocnicze. 

 
Podstawowe dane techniczne projektowanego centrum handlowego 
Projektowany budynek stanowić będzie obiekt jednobryłowy o powierzchni zabudowy 
ok. 30 715m2, o czterech kondygnacjach naziemnych oraz dwóch podziemnych 
przeznaczonych na parking dla samochodów osobowych. 

Charakterystyczne parametry budynku: 
długość obiektu, ok.   293 m (wymiar mierzony wzdłuż zachodniej elewacji) 
szerokość obiektu, ok.  130 m 
wysokość dachu obiektu, ok. 10 m / 13 m / 19 m / 28 m, 
wysokość attyki obiektu, ok. 13 m / 16,5 m / 22 m / 29 m. 

Powierzchnie użytkowe obiektu: 
Powierzchnia użytkowa centrum handlowo-usługowego: 
poziomy -2, -1, +/-0, +1, +2, +3 wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 132 890 m2 
Powierzchnia użytkowa parkingów, garażu: 
poziomy -2 i -1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 60 150 m2 
Na poszczególnych poziomach (nadziemnych i podziemnych) zlokalizowane będą: 

poziom -2 i -1: parking podziemny na ok. 1760 miejsc postojowych, 
poziom +/-0,00 i +1, nadziemne: powierzchnie handlowe, usługowe, pod gastronomię, 
biura administracji galerii, 
poziom +2:kino wielosalowe, biura administracji kina, powierzchnie handlowe, usługowe, 
pod gastronomię,  
poziom +3: projektorownia kina 

Główne wejście do obiektu zlokalizowane będzie u zbiegu ulicy Wąwozowej i Alei KEN. 
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Planuje się wprowadzenie kolejnych wejść od Al. KEN oraz w zachodnio-północnym 
narożniku budynku od ulicy Wąwozowej. Wejścia do centrum prowadzą do pasaży ze 
świetlikami dachowymi, które dzielą budynek na części i stanowią przestrzenie publiczne tak 
zwane ulice wewnętrzne. Na poziomie +/-0 i +1 planuje się powierzchnie handlowe, 
usługowe i pod gastronomię oraz biura administracji galerii. Od strony północnej na 
kondygnacji +2 planowane są powierzchnie handlowe, usługowe i pod gastronomie. Od 
strony zachodnio-północnej na poziomie +2 galerii planowane jest kino wielosalowe wraz z 
biurami. Na poziomie +3 zlokalizowano projektorownie kina. Poziom nadziemne i podziemne 
galerii dostępny będzie przez system trawelatorów i wind. Podstawowa funkcja obiektu 
uzupełniona będzie o funkcje komunikacyjne, sanitarne, socjalne, szatniowe, gospodarcze, 
techniczne, komunikacyjne, magazynowe, jak również pomieszczenia obsługi budynku.  
Wizualizację planowanej inwestycji przedstawia załącznik nr 3. 
Planowane przedsięwzięcie posiada dostęp do drogi publicznej – Alei KEN zlokalizowanej na 
zachód od przedmiotowych działek i ul. Wąwozowej od północy. 
Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu (parkingi) realizowana będzie w oparciu o 
istniejące zjazdy z Al. Komisji Edukacji Narodowej oraz dodatkowy zjazd z ul. Wąwozowej.  
Komunikacja pomiędzy dwoma podziemnymi kondygnacjami parkingów odbywać się będzie 
za pomocą ramp wewnętrznych. 
Strefę dostaw dla najemców lokali oraz dla supermarketu (w tym dla sprzedaży na 
zamówienie) planuje się w południowej części budynku (obecne miejsce dostaw dla 
funkcjonującego obiektu). Wjazd i wyjazd dla samochodów dostawczych przewidziano od Al. 
Komisji Edukacji Narodowej. Dostawy dla najemców gastronomi realizowane będą we 
wschodniej części budynku poprzez drogę na odcinku od ul. Wąwozowej do tzw. "małej 
strefy dostaw" /alternatywnie na poziomie -1/. Wjazd i wyjazd ul. Wąwozową. 
Zagospodarowanie terenu uwzględnia istniejące oraz projektowane uzbrojenie podziemne. 
Obiekt zostanie zaprojektowany tak, aby nie ograniczać dostępu do oświetlenia i 
nasłonecznienia sąsiednich obiektów, dla których stawiane są wymogi w tym zakresie w 
przepisach techniczno-budowlanych. Przewiduje się, że główna konstrukcja budynku słupowo 
płytowa o rozstawie słupów 8,1x8,1m wykonana zostanie z żelbetu z lokalnymi 
konstrukcjami ze stali, drewna, bloczków betonowych.  
Teren, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji, posiada aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego (zał. 6) dla obszaru Ursynów Południe – Kabaty - Uchwała 
nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008r, ogłoszonej w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 138 z dnia 13 sierpnia 2008r. poz. 4870. 
Oznaczony jest on w planie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego jako: 

- 14U(UC)(KDs), dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: usługi, 
urządzenia komunikacyjne – w tym: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400m2, parkingi strategiczne „parkuj i jedź” oraz pętla autobusowa; 

- 40.3 KDG dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: ulica główna 
- 40.9 KDL dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: ulica lokalna.  

Projekt nowego zagospodarowania terenu oparty jest o zapisy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie: wskaźnika maksymalnej intensywności 
zabudowy, nieprzekraczalnych linii zabudowy, wysokości zabudowy, wskaźników minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej oraz sposobu odprowadzania wód opadowych lub 
roztopowych. 
Ponadto, z zapisów zawartych w powyższym planie wynika, iż teren inwestycji: 
- nie jest wpisany do strefy ochrony konserwatorskiej; 
- nie znajduje sie w obszarze górniczym. 
 
Bilans powierzchni projektowanego centrum handlowo-usługowego przedstawia się 
następująco: 
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Bilans powierzchni 
Rodzaj powierzchni Powierzchnia  [m2] 
powierzchnia zabudowy 

(w tym powierzchnia stropodachu zielonego – ok. 2700m2) 
ok. 30 715 

powierzchnia terenów zielonych ok. 1 455 
Powierzchnia terenów utwardzonych 
(drogi wew., chodniki, place, parking) 

ok. 7 905 

Suma: 40 075 

 
Planowany obiekt przyłączony będzie do sieci uzbrojenia terenu tj: sieć energetyczną, sieć 
telekomunikacyjną, sieć gazową, sieć ciepłowniczą, sieć wodociągową, kanalizację 
deszczową, kanalizację sanitarną. W celu zabezpieczenia obiektu projektuje się drenaż 
opaskowy odprowadzający wody opadowe. 
 
Obiekt posiadać będzie również wewnętrzne instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, 
tryskaczowe, przeciwpożarowe i oddymiające, odgromowe, uziemiające wyrównawcze i 
przeciwprzepięciowe, słaboprądowe, elektryczne i oświetleniowe, gazowe, centralnego 
ogrzewania i centralnej wody użytkowej. 

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia znajduje się w zasięgu uzbrojenia w sieci 
miejskie: elektryczną, wodociągową, kanalizacji: sanitarnej i deszczowej, gazową, 
ciepłowniczą i teletechniczną co potwierdzone jest odpowiednimi warunkami.  

Godziny otwarcia centrum:  
- galeria od 900 do 2200,  
- supermarket TESCO 24 godziny na dobę,  
- kina do godziny 24. 
 

W ramach realizacji inwestycji, planowana jest PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEGO 
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO (na długości ok.0,9km), zgodnie z Opinią nr 1263/10 z 
24.01.2011 r. wydaną przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Inżynier Ruchu m.st. 
Warszawy Urzędu M.St. Warszawy. 
Zasadniczym celem przebudowy jest zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej 
planowanego centrum handlowo – usługowego GALERIA KABATY.  
Zamierzona przebudowa zewnętrznego układu komunikacyjnego obejmuje: 
- wykonanie jednopasowego ronda o średnicy 35.0 m pierścienia zewnętrznego, jezdni o 

szerokości 6.00 m z pierścieniem wewnętrznym o szerokości 2.00m; 
- wykonanie zachodniej jezdni o szerokości 7,0m oddzielonej pasem zieleni o szerokości 

5,0 m od istniejącej jezdni; na odcinku od ul. Wąwozowej do ul. Kabackiej 
poprowadzenie jej po istniejącym zieleńcu i chodniku (rezerwa terenu); 

- w rejonie skrzyżowań zwężenie 5,0m pasa zieleni do 2,0m pasa, ze względu na 
wydzielenie pasa do lewych skrętów (droga lokalna); na zawężonym pasie dzielącym 
ułożenie kostki betonowej szarej; 

- poszerzenie wschodniej jezdni o pas wyłączenia szerokości 3,0m jedynie w rejonie 
wjazdu do TESCO; 

- na pasie dzielącym jezdnie wschodnią i zachodnią wykonanie opaski z płyt betonowych 
50x50 cm;  

- nieznaczne zmiany w istniejącej ścieżce rowerowej po zachodniej stronie - korekta 
geometrii na odcinku pomiędzy wjazdami do TESCO i na odcinku przebiegającym  
w łuku kołowym). Wzdłuż ścieżki rowerowej zaprojektowano chodnik dla pieszych – na 
odcinku od ul. Wąwozowej do wjazdu do TESCO i od wjazdu do TESCO dla dostaw do ul. 
Kabackiej – oddzielony od ścieżki rowerowej zieleńcem o szerokości 4,0m;  
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- na odcinku pomiędzy wjazdami do hipermarketu ze względu na projektowane zatoki 
postojowe chodnik i ścieżka rowerowa zaprojektowane są bez rozdzielenia nawierzchni;  

- na wszystkich przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów przewiduje się  
obniżenie krawężników na długości 1,0m, a na przejściach dla pieszych i peronach 
przystanków autobusowych dodatkowo ułożenie dwóch rzędów płyt antypoślizgowych o 
wym. 40x40 cm. Dla zatok autobusowych zaprojektowano skos wjazdowy 1:8 i skos 
wyjazdowy 1:4; 

- dla zachodniej jezdni Al. KEN wykonana zostanie opaska z płyt betonowych 50x50 cm; 
- na odcinku pomiędzy wjazdem do TESCO dla klientów i dla dostaw, wzdłuż jezdni 

zachodniej, zlokalizowane będą zatoki postojowe (parkowanie równoległe) o szerokości 
2,5 m;  

- za skrzyżowaniem Al. KEN z ul. Wąwozową po stronie północnej poszerzona będzie 
jezdnia o 2,3 m, powodująca zarazem przesunięcie zatoki autobusowej w stronę 
projektowanego krawężnika;  

- wody opadowe lub roztopowe prowadzone będą wzdłuż jezdni przy krawężniku 
zaniżonym w stosunku do krawężnika przeciwległego do projektowanych i istniejących 
wpustów ulicznych; wody opadowe z jezdni odprowadzone będą poprzez odpowiednio 
zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych elementów 
odwodnienia. Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca i projektowana kanalizacja 
deszczowa. Planuje się  wykonanie wpustów ulicznych z kratą żeliwną typu ciężkiego, 
oraz odwodnienie liniowe w obrębie inwestycji TESCO. Kratki ściekowe podłączone będą 
do kanalizacji deszczowej; 

- wody opadowe lub roztopowe z terenów zielonych, będą wprowadzane do gruntu, 
poprzez ograniczenie terenów zielonych chodnikami zaprojektowanymi z odpowiednimi 
krawężnikami, uniemożliwiającymi bezpośredni spływ do miejskiej kanalizacji deszczowej; 

- projektowana zachodnia jezdnia Al. KEN przebiegać będzie odcinkami całą szerokością 
lub częściowo nad tunelem metra. 

 
 

4.1.3. Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, 
paliw, energii oraz wody   

 
Dla zasilania projektowanego budynku w energię elektryczna, przewiduje sie dwa 
niezależne przyłącza energetyczne: 

• przyłącze nr 1 (zasilanie podstawowe dla Galerii Handlowej i Hipermarketu TESCO 
o mocy 4200 kW  

• przyłącze nr 2 (zasilanie rezerwowe dla Galerii Handlowej i Hipermarketu TESCO) 
o mocy 4200 kW. 

Łączne zapotrzebowanie mocy dla budynku wynosi Pz = 8400 kW w tym 2 x 3500 kW dla 
Galerii Handlowej i 2 x 700 kW dla Hipermarketu TESCO. Dla rozdziału i dystrybucji energii 
elektrycznej (z sieci miejskiej) w budynku, zaprojektowana została stacja transformatorowo-
rozdzielcza (SN typu PZO) z łącznikiem sekcji – przyłączeń 1 i 2.  
Na powyższe rozwiązania Inwestor uzyskał Warunki Przyłączenia gr II 
nrNDP/TN/06891/2010 (załącznik nr 8).  
Inwestor rozważa również zastosowanie agregatu prądotwórczego (uzależnione od 
warunków ustalonych z najemcami). Planuje się agregat o mocy znamionowej 1250 
kVA/1000kW (pojemność zbiornika 2600 l) o maksymalnym zużyciu paliwa (olej) ok. 260 l/h. 
Pracę agregatu zakłada się na poziomie 20 godzin rocznie (1 x w tygodniu 5 min – praca na 
wolnych obrotach i 1 x w miesiącu 30 min – praca przy 50% obciążeniu, tj. 12 godziny/rok + 
6 godzin rocznie w celach kontrolno-serwisowych). Dobrany typ agregatu prądotwórczego 
pozwala na zachowanie bezpieczeństwa eksploatacyjnego obiektu w trakcie ewentualnej 
awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej. Jednocześnie rozwiązania konstrukcyjne i 
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lokalizacja agregatu (kontenerowa obudowa wyciszająca z zastosowaniem dodatkowych 
tłumków, dach) pozwolą na wyeliminowanie wszelkich oddziaływań w trakcie comiesięcznego 
rozruchu technologicznego i bezpieczną eksploatację urządzenia. 
Planuje się ogrzewanie obiektów poprzez zasilanie urządzeń grzewczych energią cieplną z 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestor zrezygnował z awaryjnego ogrzewania gazem obiektu. Gaz 
zużywany będzie na potrzeby urządzeń gastronomicznych oraz piecy piekarniczych i kształtować się 
będzie na poziomie max. 131 m3/h. w tym:  

- dla urządzeń gastronomicznych w galerii: 106 m3/h; 
- dla piekarni (piece) w hipermarkecie: 25 m3/h. 

Obiekt posiadał będzie przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej o max mocy cieplnej  
6200 kW. 
Przyłącze zostanie wykonane zgodnie z warunkami otrzymanymi od dostawcy energii cieplnej 
i gazu (załącznik nr 8).  
Woda na potrzeby funkcjonowania obiektu dostarczana będzie z miejskiej sieci 
wodociągowej, której zarządcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Warszawie. Woda zużywana będzie do celów socjalno-bytowych, technologicznych i 
przeciwpożarowych. W celu zabezpieczenia obiektu w wodę p.poż. planuje się hydranty 
ppoż. Obiekt zasilany będzie z przewodu wodociągowego DN250 zlokalizowanego w ul. 
Wąwozowej, doprowadzonego do pomieszczenia technicznego przyłącza wody na poziomie -
1.0 garażu. Szacuje się, że ilość wykorzystywanej wody na terenie centrum handlowo-
usługowego wyniesie Qśr d = 98 m3/d*, w tym: 
43 m3/d – zużycie wody na terenie hipermarketu / 5 m3/d – zużycie wody na terenie kin /  
50 m3/d – zużycie wody na terenie galerii. 
* - wartość Qśr d = 98m3/d jest wartością większą w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę określonego na 
etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia , wynoszącego Qśrd= 62,34 m3/d, z uwagi na obecne uwzględnienie 
zapotrzebowania na wodę na cele chłodnicze.  
 
 

4.1.4. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i 
likwidacji  

 
Warunki użytkowania w fazie budowy:  
Realizacja planowanej inwestycji – Centrum Handlowo-Uslugowego GALERIA KABATY - ze 
względu na lokalizację na terenie już zagospodarowanym, związana będzie również z 
rozbiórką istniejącego obiektu kubaturowego, parkingu, ciągów komunikacyjnych, sieci 
podziemnych i naziemnych. Na etapie rozbiórki i budowy obiektu źródłem zaopatrzenia w 
wodę oraz odprowadzania ścieków (w tym ewentualnych wód opadowych z wykopów) będą 
istniejące przyłącza. Zaopatrzenie i odbiór odbywać się będzie na podstawie umowy z 
zarządcą (MPWiK). 
Ze względu na występowanie drzew na terenie działek przeznaczonych pod centrum 
handlowe, zostaną one usunięte lub przesadzenie poza obręb budynku. 
Większość odpowiedzialności za efekt wpływu na środowisko inwestycji, będącej w fazie 
budowy spoczywa na odpowiedniej formie realizacji i organizacji przebiegu procesu rozbiórki 
i budowy oraz ograniczeniu fazy prac ciężkiego sprzętu, produkcji betonu, tzw. „ciężkiego” 
transportu, związanego z przewozem materiałów i konstrukcji, do odpowiednich godzin pory 
dziennej (minimalizacja uciążliwości akustycznej). Podczas prac rozbiórkowych i budowlanych 
występować będzie głównie emisja pyłu oraz hałasu, która będzie miała charakter okresowy 
a uciążliwość ustanie wraz z zakończeniem prac. Emisja zanieczyszczeń do powietrza o 
charakterze niezorganizowanym będzie następowała w wyniku eksploatacji pojazdów 
związanych z pracami rozbiórkowymi, budowlanymi i montażowymi. Charakter powyższych 
uciążliwości to: emisja niezorganizowana, krótkotrwała, jednorazowa, pomijalnie mała. 
W wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych powstawać będą odpady, za które 
odpowiedzialne będą specjalistyczne firmy zajmujące się na tym terenie pracami 
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budowlanym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Sprzęt użyty do robót winien posiadać dopuszczenia i spełniać obowiązujące 
przepisy i normy stosowalności. Sprzęt winni obsługiwać pracownicy i operatorzy, którzy 
ukończyli i posiadają obowiązkowe szkolenia i prawo do obsługi sprzętu w zakresie BHP, 
ochrony środowiska, eksploatacji, obsługi i ruchu. Na etapie realizacji istotnym elementem 
wpływu na komponenty środowiska jest efekt prac ziemnych związanych z naruszaniem 
poszycia roślinnego i gruntu. Istotnym jest w tym przypadku odpowiednie zagospodarowanie 
i gospodarcze wykorzystanie wierzchniej warstwy zebranej gleby oraz w ramach możliwości, 
wykorzystanie twardszych form geologicznych (skała macierzysta) do niwelacji terenu, prac 
inżynierskich, do czego nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012r. (Dz. U. poz. 21). W przypadku braku możliwości całkowitego wykorzystania mas 
ziemnych Inwestor uzgodni ze stosownym urzędem sposób jej wykorzystania. 
W okresie realizacji inwestycji nie będą używane materiały niebezpieczne. Jedynie materiały 
pędne, oleje i smary środków transportowych i sprzętu budowlanego mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska w przypadku niewłaściwej eksploatacji sprzętu budowlanego lub 
wystąpienia stanów awaryjnych. 
Reasumując, oddziaływanie planowanej inwestycji w tej fazie można określić, jako znikome. 
Dodatkowo można to oddziaływanie zmniejszyć poprzez: dbałość o stan techniczny środków 
transportu i innych urządzeń pracujących na przedmiotowym terenie, dbałość o dobrą 
organizację robót.  
Oddziaływanie inwestycji w fazie realizacji będzie przejściowe. Aby prace rozbiórkowe i 
budowlane w tej fazie nie stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych 
wymagane będą następujące formy zabezpieczeń: 

• zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą słaboprzepuszczalną ograniczającą przedostawanie się do 
gruntów ropy i smarów, 

• sprzęt wykorzystywany w trakcie robót budowlanych powinien być w dobrym stanie 
technicznym, systematycznie konserwowany, 

• w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 
substancje te należy zebrać i wywieźć do jednostek zajmujących się ich 
unieszkodliwianiem, 

• drogi dojazdowe i teren budowy powinny być utwardzone i systematycznie zraszane 
wodą w celu ograniczenia nadmiernego pylenia, 

• powstające w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować i przekazywać, w 
miarę możliwości, do ponownego wykorzystania, 

• powstające ścieki z baz technicznych wywozić do najbliższej oczyszczalni ścieków, 
• w przypadku potrzeby ujęcia wód opadowych z odwodnienia wykopów konieczne jest 

ich mechaniczne podczyszczenie z zawiesiny (piasku, gliny) przed wprowadzeniem do 
kanalizacji. 

 
Warunki użytkowania w fazie eksploatacji: Najistotniejszy wpływ oddziaływania na 
środowisko przedmiotowa Inwestycja będzie miała w stosunku do następujących jego 
elementów (komponentów): 

• powietrze atmosferyczne - emisja zanieczyszczeń z urządzeń gazowych, awaryjnego 
agregatu prądotwórczego oraz emisja oparów węglowodorów alifatycznych i 
aromatycznych w trakcie manewrowania pojazdów przy wjeździe i wyjeździe w 
obrębie stanowisk parkingowych, ramp rozładowczych), ograniczenie wskaźników 
emisji do powietrza poniżej wartości normatywnych i niewykraczających poza granicę 
działki będącej we władaniu Inwestora, 

• klimat akustyczny - hałas emitowany przez manewrujące pojazdy w tym samochody 
osobowe, dostawcze, ciężarowe (rampa przeładowcza), praca urządzeń 
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wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, i innych urządzeń infrastruktury pomocniczej – w 
stosunku do przedmiotowej uciążliwości inwestycja (GALERIA KABATY) nie 
spowoduje ponadnormatywnej emisji hałasu na granicy terenów chronionych 
akustycznie – ograniczenia i wymogi: Inwestor zastosuje nowoczesne rozwiązania 
techniczne (w praktyce powszechnie stosowane) tj. urządzenia wentylacyjne o niskich 
parametrach akustycznych i wysokiej sprawności, zamontowane na wibroizolatorach, 
posiadające systemy tłumiące oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego (parking 
podziemny), (patrz: załącznik nr 10.1. i 10.2.), oraz dla przebudowy układu 
komunikacyjnego rozwiązania organizacyjne poprzez zastosowanie zamiast 
skrzyżowania - ronda (płynność jazdy, ograniczenie intensyfikacji cykli hamowania i 
przyspieszania - „pisku” hamulców i kół oraz wysokich obrotów silnika), mieszanek 
asfaltowych o obniżonej emisji hałasu. Powyższe rozwiązania poprawią klimat 
akustyczny przebudowywanych dróg. 

• stan wód powierzchniowych i podziemnych - możliwość zanieczyszczenia wód i gruntu 
przez nie spalone cząsteczki paliwa i węglowodorów gromadzące się na teranie rampy 
rozładowczej i drogach wewnętrznych, nieliczne „odcieki” z parkingu podziemnego 
oraz ścieki przemysłowe – w stosunku do przedmiotowej uciążliwości, inwestycja 
wyposażona będzie w szereg urządzeń eliminujących możliwość zanieczyszczenia wód 
w trakcie prawidłowego funkcjonowania obiektu (wpusty betonowe z drenażami 
odwadniającymi, separator koalescencyjny wraz z osadnikiem, separator tłuszczu, 
neutralizator ścieków kwaśnych oraz osadnik piasku) – ograniczenia i wymogi: 
stosowanie się do zasad podstawowej eksploatacji obiektu – w przypadku sytuacji 
awaryjnych, wykazania się posiadaniem substancji sorpcyjnych (sypki materiał do 
natychmiastowego pochłaniania substancji ropopochodnych) oraz odpowiednich 
procedur wczesnego ostrzegania i alarmowania podczas poważnej awarii, 

• stan powierzchni ziemi – właściwa gospodarka odpadami oraz prawidłowy sposób 
prowadzenia i planowania czynności sanitarno-porządkowych, niedopuszczenie do 
magazynowania nadmiernej ilości odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, sukcesywne 
wywożenie odpadów do miejsca przeznaczenia zgodnie z zawartymi umowami oraz 
decyzjami regulującymi gospodarowanie odpadami ograniczy oddziaływanie na 
powierzchnię ziemi, 

• wpływ inwestycji na ludzi – zakres uciążliwości analizowanego przedsięwzięcia w 
szczególności emisja zanieczyszczeń oraz hałasu ograniczać się będzie do terenu pod 
planowaną inwestycję. Działki sąsiadujące z przedmiotowym terenem nie będą 
narażone na ponadnormatywną emisję hałasu spowodowaną działalnością centrum 
handlowego. Zastosowane rozwiązania technologiczne chroniące środowisko 
naturalne oraz ludzi przebywających w okolicznych obiektach zabezpieczą przed 
negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia, 

• wpływ inwestycji na szatę roślinną i świat zwierzęcy, obszary chronione przyrodniczo 
- w ramach zakresu planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. Brak jest na 
omawianym obszarze gatunków chronionych flory i fauny. Na terenie nie ma 
ograniczeń związanych z koniecznością szczególnej ochrony środowiska naturalnego. 
W związku z budową centrum handlowego, konieczna będzie wycinka drzew i 
krzewów kolidujących z inwestycją, na którą Inwestor uzyska stosowne zezwolenie 
(zgodnie z art.83 w/w ustawy) 

• wpływ na krajobraz – przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze obecnie 
zagospodarowanym przez hipermarket wraz z naziemnym parkingiem dla klientów. W 
związku z tym budowa centrum handlowego nie stanowi istotnego elementu zmiany 
całości krajobrazu jednocześnie może stanowić korzystny element jego zmiany 
(nowoczesna architektura – patrz: wizualizacja zał. 3). Warunki zabudowy i 
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zagospodarowania terenu zgodne są z zapisami ustaleń szczegółowych dla 
przedmiotowego terenu zawartych w obowiązującym dla przedmiotowego terenu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe – 
Kabaty (uchwała Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 
lipca 2008). 

• wpływ na dobra materialne – projektowane zagospodarowanie terenu 
przeznaczonego pod inwestycję nie koliduje z żadnymi obiektami stanowiącymi dobra 
materialne i zgodne jest z założeniami planu miejscowego - nie przewiduje się 
wpływu planowanej inwestycji na dobra materialne. 

• wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy – zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ursynów Południe-Kabaty, teren 
inwestycji nie jest położony na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. Na 
przedmiotowej działce nie są zlokalizowane żadne zabytki chronione. Nie przewiduje 
się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na zabytki i krajobraz kulturowy, 

• wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi – 
planowana inwestycja polegająca na budowie centrum handlowego w Warszawie, 
wiąże się z przekształceniem powierzchni ziemi. Po zakończeniu prac związanych z 
budową, powierzchnie przeznaczone do wysycenia zielenią zostaną pokryte żyzną 
glebą, nadając całemu przedsięwzięciu schludny wygląd. Gospodarka wytwarzanymi 
odpadami prowadzona będzie w sposób zgodny z istniejącymi unormowaniami 
prawnymi, wynikającymi z ustawy o odpadach. Takie postępowanie wyeliminuje 
uciążliwe oddziaływanie wytwarzanych odpadów na środowisko, 

• wzajemne oddziaływanie między ww. elementami – uwarunkowania lokalizacyjne zgodne 
z obowiązującym planem miejscowym, oraz wyliczony zasięg oddziaływań przedstawiony w 
przedmiotowym raporcie oddziaływania inwestycji, daje podstawę do stwierdzenia, iż zasięg 
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego ograniczony będzie do granic terenu pod 
przedsięwzięcie-a wzajemne oddziaływanie między powyżej opisanymi elementami nie 
mają zastosowania dla ocenianej inwestycji. 

 
Warunki użytkowania w fazie likwidacji: jeżeli prace likwidacyjne zostaną 
przeprowadzone w całości, tzn. aż do momentu likwidacji (demontażu, rozbiórki) wszystkich 
elementów naziemnych wraz z uporządkowaniem terenu (odpowiedniego zagospodarowania) 
Likwidacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko. Oddziaływanie na 
środowisko na tym etapie (podobnie ja w fazie realizacji) będzie oddziaływaniem 
krótkotrwałym, ograniczonym do czasu prowadzenia prac likwidacyjnych. Etap likwidacji 
obejmować będzie w pierwszej kolejności przekazanie wszystkich zmagazynowanych na 
działce odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne 
zezwolenia określone w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 21). 
 
 
4.2. Charakterystyka konstrukcyjno-budowlana 
 
Szczegółowa charakterystyka poszczególnych obiektów przedstawiona została w stosownych 
projektach architektoniczno-wykonawczych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
 
4.3. Opis analizowanych wariantów inwestycji oraz opis przewidywanych 

skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 
 
Powstanie centrum handlowo-usługowego wraz z dwukondygnacyjnym parkingiem 
podziemnym, niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, infrastrukturą techniczną, układem 
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komunikacji wewnętrznej, zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, zielenią, 
ogrodzeniami i ekranami akustycznymi oraz uzbrojeniem terenu i przebudową zewnętrznego 
układu komunikacyjnego, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku... 
podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor przyjął następujące 
rozwiązania rozpatrywanej inwestycji, mianowicie: 

• wariant „zerowy” – pozostawienie terenu w stanie niezmienionym, 
• wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz wariant alternatywny, 
• wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

 
Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia  
– opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia  
Nie podjęcie realizacji planowanego przedsięwzięcia skutkować będzie pozostawieniem 
terenu w stanie istniejącym i funkcjonowaniem hipermarketu TESCO wraz z parkingiem 
naziemnym i strefą dostaw zlokalizowaną od południa w obecnym kształcie. 
Wariant ten powoduje oddziaływanie na środowisko poprzez wpływ na klimat akustyczny 
(urządzenia klimatyzacyjne oraz ruch pojazdów samochodowych) i powietrze atmosferyczne 
(spalanie paliw w silnikach samochodów), występuje konieczność odprowadzania ścieków 
bytowych i opadowych, jak również zagospodarowania wytwarzanych odpadów. 
Brak realizacji inwestycji wiąże się z pozostawieniem zieleni, określonej na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji, kolidującej z inwestycją,. Sklasyfikowano tu 71 drzew oraz 
17 grupy krzewów. Ponadto część drzew znajdujących się na analizowanym terenie, z uwagi 
na zaniedbania w pielęgnacji, wykazała ogólnie niezadowalający stan zdrowotny, przez co 
wymaga pilnego przeprowadzenia podstawowych zabiegów sanitarnych. W związku, z czym, 
nie podejmowanie realizacji inwestycji, skutkować będzie także oczyszczeniem terenu z 
egzemplarzy drzew chorych będących źródłem zakażenia dla wartościowych egzemplarzy, 
oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. 
Omawiany wariant skutkuje również obniżeniem walorów estetycznych okolicy oraz brakiem 
możliwości stworzenia nowych miejsc pracy. 
 
Wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę jest realizacja przedsięwzięcia, które 
pełnić będzie funkcję handlowo-usługową. Wybudowanie Galerii KABATY pozwoli na 
zgromadzenie w jednym obiekcie wielu sklepów o różnym asortymencie oraz wielu punktów 
usługowych i rekreacyjnych, a także lokali gastronomicznych i kina wielosalowego. Budowa 
wielopoziomowego centrum handlowo-usługowego pozwala na zaoszczędzenie powierzchni 
terenu zajętego pod budowę obiektu (w porównaniu do pojedynczych, tradycyjnych sklepów 
i punktów usługowych), co w miastach ma ogromne znaczenie. Ze względu na przewidzianą 
funkcję obiektu, inwestycja ta będzie mieć istotne znaczenie dla zainwestowania i rozwoju 
omawianego terenu, jak również dla lokalnej ludności, dla której wiązać się będzie ze 
stworzeniem nowych miejsc pracy. W obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju 
tworzenie miejsc pracy jest zasadniczym warunkiem rozwoju i poprawy warunków życia 
ludzi. Realizacja planowanej inwestycji wpłynie także na poprawę warunków krajobrazowych 
przedmiotowego terenu. 
Budynek został zaprojektowany w pełni jako nowoczesny obiekt handlowy, a jego 
podstawowym założeniem jest dostosowanie skali zarówno urbanistycznej jak i 
architektonicznej do sąsiedniej zabudowy. Forma architektoniczna projektowanego obiektu i 
stworzenie lokalnych skwerów zieleni i elementów małej architektury znacznie podniesie 
walory estetyczne okolicy w stosunku do obecnego zagospodarowania. Planowana 
przebudowa zewnętrznego układu drogowego sąsiedztwie galerii (tj. ulic Wąwozowej 
i Al. KEN) poprawi bezpieczeństwo i dostosuje układ komunikacyjny do obsługi nowego 
Centrum Handlowo-Usługowego. 
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Wykorzystanie tego terenu pod przedmiotową inwestycję, jest więc rozwiązaniem 
racjonalnym. 
 
Wariantem alternatywnym rozważanym przez Wnioskodawcę był wariant organizacji 
głównego placu dostaw od strony wschodniej inwestycji. Jednakże w celu ograniczenia 
uciążliwości inwestycji na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną na wschód od inwestycji, 
plac dostaw planuje sie od strony południowej z wjazdem od Al. KEN. Rozważne również 
było pozostawienie skrzyżowania ul. Wąwozowej z Al. KEN w niezmieniony sposób (brak 
pasów włączeń) oraz brak przebudowy skrzyżowania Al. KEN z wjazdem na obszar centrum 
(dodatkowe pasy ruchu lub/oraz alternatywnie rondo), jednakże rozwiązanie takie 
utrudniałoby dojazd do centrum (płynność jazdy, ograniczenie intensyfikacji cykli hamowania 
i przyspieszania - „pisku” hamulców i kół oraz wysokich obrotów silnika).  
 
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 
Przedstawiona koncepcja realizacji projektowanej inwestycji została sporządzona dla 
najkorzystniejszego wariantu technologicznego. Wybrany przez Inwestora wariant jest, przy 
obecnym poziomie wiedzy i możliwościach technicznych, wariantem korzystnym dla 
środowiska. 
Teren pod inwestycję jest zgodny Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
dla obszaru Ursynów - Kabaty, a Inwestor zapewnia wprowadzenie najnowocześniejszych 
technologii, które dają gwarancję dotrzymania obowiązujących standardów środowiska 
naturalnego. Istniejący układ ulic w swym zasadniczym kształcie oraz istniejąca wokół nich 
zabudowa nie zmienią się, a sam obiekt zostanie wkomponowany w istniejącą okolicę 
znacznie podnosząc walory estetyczne okolicy w stosunku do obecnego zagospodarowania. 
Teren zostanie właściwie zagospodarowany z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury 
technicznej. 
Ponadto projektowane centrum zlokalizowane będzie w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, co umożliwi okolicznym mieszkańcom korzystanie z niego bez konieczności 
przemieszczania się środkami komunikacyjnymi. 
Zaprojektowanie podziemnego, dwupoziomowego parkingu oraz zabudowanie wjazdu 
prowadzącego do parkingów pozwoli na ograniczenie emisji hałasu. Ograniczenie hałasu 
komunikacyjnego związanego z funkcjonowaniem Galerii zostało również ograniczone 
poprzez zaprojektowanie krótkich wewnętrznych dróg dojazdowych do parkingu 
samochodów osobowych oraz dla dostaw towarów dla galerii i hipermarketu TESCO. 
Zaprojektowanie podziemnych parkingów pozwoli na ograniczenie ilości powstających wód 
opadowych lub roztopowych zbieranych z zanieczyszczonych powierzchni. 
Z terenu inwestycji będą głównie odprowadzane czyste wody opadowe zbierane z 
powierzchni dachu, a nieliczne odcieki z opadów atmosferycznych zbierane z podłoża 
parkingów podziemnych, dróg wewnętrznych będą po oczyszczeniu w wysokosprawnym 
separatorze koalescencyjnym, kierowane do powtórnego wykorzystania (misy ustępowe). 
Istotny jest również fakt, iż powstanie centrum handlowego spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców. 
Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia jest zgodna z projektowanym zapisem 
przeznaczenia terenu, a jego realizacja i funkcjonowanie nie naruszy interesów osób trzecich 
tak pod względem formalno-prawnym, jak również pod względem wpływu na środowisko. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie już przekształconym przez działalność 
człowieka – nie są zajmowane tereny przyrodniczo cenne. 
Ze względu na brak obiektów zabytkowych (w tym stanowisk archeologicznych) na terenie 
przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie przewiduje się znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia na zabytki. 
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Uzasadnieniem najkorzystniejszego wyboru w projektowanym przedsięwzięciu są przyjęte 
również rozwiązania techniczno-technologiczne: 
• realizacja inwestycji stworzy nowy ład urbanistyczny, 
• realizacja inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska wodnego poprzez 

instalację urządzeń separujących zanieczyszczenia, 
• dotrzymanie standardów emisyjnych zanieczyszczeń do powietrza, 
• dotrzymanie standardów akustycznych na pobliskich terenach podlegających ochronie 

akustycznej, 
• bezpieczne dla środowiska postępowanie z wytworzonymi odpadami. 
 
Racjonalnym wariantem alternatywnym dotyczącym organizacji stref dostaw jest 
zorganizowanie rozładunku na poziomie -1 samochodów dostawczych strefy dostaw dla 
restauracji obsługującej małe samochody dostawcze z wjazdem i wyjazdem od ul. 
Wąwozowej. Skutkiem takiego rozwiązania będzie przekształcenie strefy dostaw dla 
gastronomi do strony wschodniej w rezerwowy obszar, wykorzystywany sporadycznie w 
sytuacjach awaryjnych. Droga dojazdowa do tej strefy dostaw stałaby się jedynie droga 
techniczną /droga do obsługi elewacji budynku, odśnieżania obiektu itp./ wzdłuż której 
wykonane zostałoby ogrodzenie pełne o wysokości 2,5m pełniące funkcję ekranu z 
dyfraktorem. Główną strefę dostaw dla galerii i sklepu TESCO w wariancie alternatywnym 
planuje się częściowo zadaszyć bezpośrednio nad miejscem rozładunku. Spowoduje to 
zmniejszenie uciążliwości tych stref na otoczenie. Dodatkowo Inwestor przewiduje możliwość 
przedłużenia projektowanego ekranu o wysokości 10m wokół strefy dostaw (Galerii oraz 
TESCO), tak aby objąć nim obszar całej strefy. Ponadto w celu dalszego ograniczenia 
propagacji hałasu planuje wykorzystanie pionowych elementów dźwiękoizolacyjnych w 
rejonie ramp wyładowczych (np. pasy lub rulony z miękkiego PCW). 
 
Wariant zaproponowany przez Inwestora jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. 
Inwestycja ze względu na obligatoryjne systemy zabezpieczeń należy do zamierzenia, które 
nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko naturalne, ludzi, świat roślinny i 
zwierzęcy, wody powierzchniowe i podziemne, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. Po 
dokonaniu analizy technicznej, ekonomicznej oraz wpływu inwestycji na środowisko, w 
odniesieniu do planowanych zabezpieczeń, proponuje się budowę centrum handlowo-
usługowego GALERIA KABATY w Warszawie.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że budowa Centrum Handlowo-Usługowego GALERIA 
KABATY w Warszawie w rejonie skrzyżowania ulic Wąwozowej z Al. Komisji Edukacji Narodowej 

jest wariantem najbardziej korzystnym do realizacji. 
 
 
 
4.4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko   

 
Określenie „poważne awarie” wprowadzone zostało Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z art.3 pkt. 23 przez „poważną awarią - rozumie się 
przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 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”. 
Dla minimalizacji skutków ewentualnych poważnych awarii konieczna jest prawidłowa 
eksploatacja urządzeń oczyszczających zanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe 
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uwarunkowana przestrzeganiem optymalnych parametrów procesów technologicznych. 
Parametry te jak również sposoby postępowania w trakcie rozruchu urządzeń, a także w 
wypadkach wystąpienia awarii przedstawione zostaną w instrukcji eksploatacji urządzeń 
oczyszczających wody opadowe lub roztopowe. 
Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych „zaolejonych” z terenów 
utwardzonych dróg wewnętrznych, układu komunikacyjnego, rampy przeładowczej i z 
nawierzchni parkingowej obiektu (znikoma ilość) oraz ścieków przemysłowych, nie wpływa 
na jakość wód powierzchniowych, a przy zastosowaniu szeregu opisanych zabezpieczeń 
powinno ograniczać skutki zagrożeń dla wód podziemnych tylko do granicy terenu. 
Rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane na terenie przedsięwzięcia dobrane 
zostały w taki sposób, aby zminimalizować możliwość wystąpienia takich sytuacji lub w 
przypadku wystąpienia poważnej awarii zminimalizować jej negatywne skutki dla środowiska. 
 
Poniżej przedstawia się rozwiązania technologiczne, zastosowane w związku z prowadzoną 
działalnością: 

• przeszkolenie pracowników w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej; 
• zapoznanie pracowników z instrukcją postępowania na wypadek zaistnienia awarii; 
• przestrzeganie przez pracowników reżimu technologicznego; 
• wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy (agregaty proszkowe, gaśnice, koce 

gaśnicze); 
• przygotowanie preparatów do usuwania skażeń olejowych i tłuszczowych w ilości 

umożliwiającej wchłonięcie substancji (np. w przypadku wycieku paliwa z 
samochodu); 

• utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności, bieżące usuwanie usterek, poddawanie go 
okresowym przeglądom; 

• prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadowej, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności przy postępowaniu z niebezpiecznymi substancjami. 

Głównym zagrożeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi przebywających na terenie obiektu, 
w związku z jego codzienną eksploatacją, może być możliwość wystąpienia pożaru.  
W związku z tym Inwestor przewiduje wykonanie następujących instalacji 
przeciwpożarowych: 
• instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, 
• instalacja tryskaczowa, 
• instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych, 
• instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru. 

W wyniku prowadzonej profilaktyki, realnej oceny zagrożenia inwestycji na środowisko oraz 
zabezpieczenia przed możliwością bezpośredniego skażenia gruntów i wód powierzchniowych 
wynikłego z charakteru prowadzonej działalności, przedmiotowa inwestycja wyposażona 
będzie w szereg systemów i urządzeń redukujących skalę zagrożenia szczegółowo opisanych 
w niniejszym opracowaniu. 
Uwarunkowania lokalizacyjne jak również obliczony zasięg oddziaływania na środowisko 
przedstawiony w niniejszej dokumentacji daje podstawę stwierdzenia, że planowane 
zamierzenie inwestycyjne nie będzie w sposób transgraniczny oddziaływać na wszystkie 
komponenty środowiska. Przedsięwzięcie oddziaływać będzie w sposób ograniczony, zgodnie 
z załącznikiem dot. emisji zanieczyszczeń do atmosfery i emisji hałasu. 
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5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA I ZDROWIE LUDZI PRZY PROPONOWANYM WARIANCIE 
INWESTYCJI  

 
Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego raportu oddziaływania na środowisko będzie 
miała wpływ na następujące komponenty środowiska: 

- stan powietrza atmosferycznego - emisja zanieczyszczeń z gazowych urządzeń 
gastronomicznych oraz piecy piekarniczych (mieszanina wyziewów), eksploatacji 
awaryjnego agregatu prądotwórczego a także emisja spalin z pojazdów 
mechanicznych w trakcie manewrowania przy wjeździe i wyjeździe w obrębie 
stanowisk parkingowych oraz ramp rozładunkowych. Będzie to emisja zorganizowana 
w - odprowadzanie emisji z parkingu podziemnego i urządzeń technologicznych 
poprzez systemy wentylacyjne. Z uwagi na krótki czas pracy silników (nieznaczne 
ilości emitowanych substancji) emisja zanieczyszczeń do atmosfery z samochodów 
korzystających z planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu 
środowiska, 

- klimat akustyczny - źródłami hałasu będą manewrujące pojazdy w tym samochody 
osobowe, dostawcze, ciężarowe (rampy rozładunkowe), praca urządzeń 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, i innych urządzeń infrastruktury pomocniczej, 

- stan wód powierzchniowych - poprzez wody opadowe lub roztopowe możliwość 
zanieczyszczenia gruntu i wód przez nie spalone cząsteczki paliwa i węglowodorów 
gromadzące się na terenów utwardzonych dróg wewnętrznych, układu 
komunikacyjnego, ramp rozładunkowych), 

- stan powierzchni ziemi - wytwarzanie oraz tymczasowe składowanie odpadów na 
terenie obiektu). 

Oddziaływanie inwestycji na stan powietrza atmosferycznego, na klimat akustyczny, na stan 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz na powierzchnię ziemi jest omówiony w dalszej 
części przedmiotowego „raportu oddziaływania na środowisko...”. 
 
 
5.1. Ochrona powietrza. 
 
Faza budowy 
Faza budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów. 
Na placu budowy będą występować następujące źródła emisji do powietrza z maszyn 
budowlanych i pojazdów ciężarowych: 
- operacje wywozu gruzu, ziemi, innych materiałów z wykorzystaniem transportu 

samochodowego, 
- operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu 

samochodowego, 
- prace budowlane wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi 

(ładowarki, spychacze, koparki, równiarki itp.). 
Najbardziej uciążliwa dla bliskiego otoczenia placu budowy jest emisja pyłów materiałów 
budowlanych generowana przez przejeżdżające samochody lub powstająca w wyniku 
„wtórnego pylenia” czyli porywania przez wiatr materiałów pylistych z nieosłoniętych miejsc 
składowania cementu, piasku, kruszyw, nieoczyszczonych dróg wewnętrznych. 
W celu ograniczenia emisji pyłów z placu budowy należy przestrzegać następujących zasad: 
- Unikać rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drogach 

wewnętrznych. 
- Osłaniać składowiska kruszyw, piasku zawierające drobne frakcje pyłowe przed 

działaniem wiatru. 
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- W dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za 
pomocą odpowiednich spryskiwaczy. 

Przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych oddziaływanie 
potencjalnej emisji pyłów można ograniczyć do terenu budowy. 
 

Wielkość emisji gazów i pyłów w fazie realizacji określono szacunkowo przyjmując 
następujące założenia: 
 

Wskaźniki emisji 
Przyjęto, że maszyny budowlane wyposażone są w silniki Diesla i zasilane są tym samym 
rodzajem paliwa - olejem napędowym. 
Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg "EMEP/CORINAIR 
Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical Report No 16/2007". 
 

Wskaźniki emisji substancji, które mogą być uwalniane podczas pracy silników wysokoprężnych 
(Diesla) w maszynach budowlanych i drogowych według EMEP/CORINAIR 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji g/kgON 

Tlenki azotu (ogółem) 48.8 
Ditlenek azotu 6.8* 
Ditlenek siarki 0.1 

Pył 2.3 
Tlenek węgla 15.8 

Benzen 0.005 
   *) - zwartość NO2 jako 14% wszystkich frakcji NOx – wg EMEP/CORINAIR 

 

Dla ciężkich pojazdów będących w ruchu przyjęto współczynniki emisji według tego samego 
źródła, z podrozdziału ‘Road Transport", z wykorzystaniem formuł obliczeniowych 
uwzględniających długość trasy. 
 

Wskaźniki emisji substancji uwalnianych podczas pracy silników w trakcie ruchu pojazdów 
samochodowych ciężkich (32 ton), przy założonej trasie przejazdu 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji g/km 

Ditlenek azotu 3.9024 
Ditlenek siarki 0.0042 

Pył 0.03489 
Tlenek węgla 0.4926 

Benzen 0.00031 
 

Prace rozbiórkowe i ziemne: 
Czas budowy – 16 h/dobę przez 5 m-cy, 
Zakłada się szacunkowo, że w tej fazie realizacji wykorzystywanie maszyn budowlanych typu 
kruszarki, spycharki, koparki, ładowarki itp. 
 

Emisja z maszyn budowlanych 
Ze względu na brak możliwości ustalenia szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac 
rozbiórkowych i ziemnych na terenie budowy należy przyjąć szacunkowy scenariusz pracy 
maszyn budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji w czasie 16 godzin w ciągu każdego 
dnia, 1600 godzin w tej fazie, przyjęto jednoczesna pracę ok 20 maszyn budowlanych. 
Zużycie paliwa przy pełnej mocy każdej z maszyn przyjmuje się średnio na poziomie ok. 20 
l/h (przyjmując gęstość oleju napędowego 0.84 kg/dm3 wynosi to 16,8 kg/h). Przy założeniu 
efektywnej mocy silników wszystkich pracujących maszyn 60%, średnie zużycie paliwa jednej 
maszyny wynosi 10,0 kg/h. 
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Średniogodzinna emisja zanieczyszczeń dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn 
średniego zużycia paliwa i wskaźników zanieczyszczeń z tabeli. 
 

Szacunkowa emisja zanieczyszczeń z maszyn budowlanych w fazie prac rozbiórkowych ziemnych 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 
[g/kgON] 

Emisja z 1 
maszyny 
[kg/h] 

Emisja łączna 
dla ww fazy 

[Mg] 
Ditlenek azotu 6.8* 0,068 2,176 
Ditlenek siarki 0.1 0,001 0,032 

Pył 2.3 0,023 0,736 
Tlenek węgla 15.8 0,152 4,864 

Benzen 0.005 0,00005 0,0016 

 
Emisja z samochodów ciężkich 
Średniogodzinna emisja zanieczyszczeń z samochodów ciężkich obliczana jest jako iloczyn 
wskaźników zanieczyszczeń, średniej trasy przejazdu samochodu (ok. 300 m), ilości 
samochodów na godzinę (ok. 40 poj/h) oraz łącznego czasu realizacji (ok 1600 godzin). 
 

Szacunkowa emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych ciężkich  
w fazie prac rozbiórkowych ziemnych 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 
g/km] 

Emisja z 
pojazdów 

[kg/h] 

Emisja łączna 
dla ww fazy 

[Mg] 
Ditlenek azotu 3.9024 0,04683 0,07493 
Ditlenek siarki 0.0042 0,0000504 0,0000806 

Pył 0.03489 0,0004186 0,0006698 
Tlenek węgla 0.4926 0,0059112 0,0094579 

Benzen 0.00031 0,00000372 0,00000595 

Powyższe założenia przyjęto dla max natężenia pojazdów przy ciągłej ich pracy przez 1600h 
(w rzeczywistości wartości mniejsze). 
 

Faza budowy obiektu 
W trakcie prac nad konstrukcja obiektu natężenie samochodów ciężkich ze stalą zbrojeniową 
i betonem nie będzie większe niż w trakcie prac ziemnych. 
 

Emisja z samochodów ciężkich 
Średniogodzinna emisja zanieczyszczeń z samochodów ciężkich obliczana jest jako iloczyn 
wskaźników zanieczyszczeń, średniej trasy przejazdu samochodu (ok. 300 m), ilości 
samochodów na godzinę (ok. 20 poj/h) oraz łącznego czasu realizacji (ok 2900 godzin). 
 

Szacunkowa emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych ciężkich  
w fazie prac budowy obiektu 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 
g/km] 

Emisja z 
pojazdów 

[kg/h] 

Emisja łączna 
dla ww fazy 

[Mg] 
Ditlenek azotu 3.9024 0,02341 0,067889 
Ditlenek siarki 0.0042 0,0000252 0,00007308 

Pył 0.03489 0,0002093 0,00060697 
Tlenek węgla 0.4926 0,0029556 0,00857124 

Benzen 0.00031 0,00000186 0,000005394 
 

W trakcie prac nad pozostałymi zakresami prac takimi jak dach i elewacje obiektu, instalacje 
wewnętrzne i wykończenie wnętrz, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu natężenie 
samochodów ciężkich również nie będzie większe niż w trakcie prac ziemnych. 
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Emisja spalin z maszyn budowlanych i transportu kołowego nie stanowi większego 
zagrożenia dla stanu jakości powietrza, głównie z powodu rozległości terenu budowy, stałego 
przemieszczania się maszyn i samochodów, a przede wszystkim z powodu przejściowego 
charakteru oddziaływania emisji na stan zanieczyszczenia powietrza.  
Podsumowując, można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń występująca w trakcie budowy 
przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjno-technicznych nie będzie miała 
uciążliwego wpływu na stan czystości atmosfery. 
 

Faza eksploatacji 
Całość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego powodowanej przez planowaną 
inwestycję wiązać się będzie głównie z pracą urządzeń zaplecza technologicznego (wyziewy z 
urządzeń wentylacyjnych) oraz organizacji stanowisk parkingowych (emisja oparów 
węglowodorów oraz metali ciężkich - spaliny samochodowe). Z dróg emitowane będą do 
atmosfery zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów powstające w trakcie spalania 
benzyny oraz oleju napędowego: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, 
węglowodory oraz pył zawieszony PM10 i PM2,5. 
Aktualne przepisy prawa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, nie nakładają, na 
przedmiotową inwestycję wymogu uzyskania decyzji o dopuszczalnej emisji. Obliczenia, 
symulujące wpływ na atmosferę projektowanej inwestycji i warunki rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń wykonano zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów 
substancji w powietrzu zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 
poz. 87). Warunki klimatyczno-meteorologiczne określono na podstawie opracowania WIOŚ 
Warszawa „Stan środowiska w województwie mazowieckim".  
Źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, emitory zanieczyszczeń i wielkości 
emisji omówiono poniżej. 
Aktualny stan jakości powietrza (wartości średnioroczne) dla przedmiotowego terenu 
określony przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
podano powyżej w pkt 3.7. Stan zanieczyszczenia powietrza. Dla pozostałych substancji tło 
przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. 

Zestawianie wartości odniesienia zanieczyszczeń 
Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM10  280 40 35 
pył PM2,5  - 25 2,5 
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 8 
tlenki azotu 10102-44-0,10102-43-9 200 30 3 
tlenek węgla 630-08-0 30000 0 500 
amoniak 7664-41-7 400 50 5 
benzen 71-43-2 30 5 2 
ołów 7439-92-1 5 0,5 0,05 
węglowodory aromatyczne  1000 43 4,3 
węglowodory alifatyczne  3000 1000 100 
dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 22 
 
Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. nr 16, poz. 87) częstość przekraczania wartości 
odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny dopuszczalnych poziomów 
w powietrzu dla wszystkich substancji wynosi 0,2 %, jedynie dla dwutlenku siarki wynosi 
0,274% czasu w roku. 
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5.1.1. Źródła emisji zanieczyszczeń. 
 
W ramach funkcjonowania obiektu przyjmuje się następujące źródła emisji: 

• 38 wyciągów dachowych z zapleczy restauracyjnych (64 urządzeń gastronomicznych 
o mocy ok. 15 kW zasilanych gazem, ujętych w 38 wyciągów – średnio moc urządzeń 
podłączanych w jeden wyciąg ok. 25 kW), źródła typu punktowego, odciąg spalin 
emitorami dachowymi h = 20,60m o średnicy 1m; 

• 3 kominy z pieców piekarniczych TESCO, zasilanych gazem, o mocy 76 kW każde, 
źródło typu punktowego, odciąg spalin emitorem dachowym h = 11,50m o średnicy 
0,2m l (lub 16,80m o średnicy 0,2m); 

• parking podziemny dwupoziomowy na ok. 1760 miejsc (poziom: -2: 900mp; -
1:860mp) - stanowiące źródła emisji spalin samochodowych. źródła typu 
punktowego, odciąg spalin pięcioma emitorami dachowymi h = 30,20 / 21,10 / 15,20 
/ 12,00m o wymiarach 6mx1m; 

• rampy rozładunkowe - stanowiące źródło emisji spalin samochodowych, zastępcze 
źródła powierzchniowe. 

Paca agregatu prądotwórczego ograniczona będzie do ewentualnej awarii w dostawie energii 
elektrycznej do obiektu oraz podczas rozruchu technologicznego związanego z przeglądem 
eksploatacyjnym urządzenia (20 godzin/rok). Zakłada się charakter emisji niejednostajny. 

Droga, jako źródło liniowe zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, jest trudna do opisu 
matematycznego, gdyż każdy z przemieszczających się po niej pojazdów jest niezależnym 
źródłem, charakteryzującym się indywidualną charakterystyką ilościową i jakościową emisji. 
Ponadto każde z tych źródeł jest źródłem ruchomym. W związku z powyższym wykonane 
obliczenia należy traktować jako szacunkowe. 
Analizę emisji w rejonie inwestycji, odzwierciedlającą ruch drogowy (ul. Wąwozowej i Al. 
KEN) po jej uruchomieniu wykonano na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy.  
Prognozę emisji drogowych wykonano dla odcinków obliczeniowych wyznaczonych w 
prognozie rozkładu przestrzennego imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (dla 
wyznaczonego horyzontu czasowego - prognoz w funkcji prędkości poruszania się pojazdów 
na odcinku obliczeniowym). Szacowane godzinowe maksymalne natężenie ruchu kształtować 
się będzie na poziomie ok 150 pojazdów (ul. Wąwozowej) oraz ok 800 pojazdów (Al. KEN). 
Charakterystykę techniczną emitorów sporządzono na podstawie informacji dostarczonych 
przez Inwestora. 
 
 

5.1.2. Charakterystyka źródeł emisji 
 
Wyciągi z zapleczy restauracyjnych - dachowe wyciągi spalin z urządzeń 
technologicznych zaplecza gastronomicznego o parametrach: 

• moc cieplna: ok. 25 kW (max 38 szt. odciągów z urządzeń), 
• sprawność cieplna - 90 % 
• czynnik grzewczy gaz ziemny GZ-50, Wu = 35 MJ/m3 

Zużycie paliwa B przy pełnym wykorzystaniu mocy wynosi: 
 B = P/(wu * ηηηη) 
 gdzie:  P - ilość produkowanego ciepła [MJ/h] 

 Wu - wartość opałowa paliwa [MJ/kg], 
 η - sprawność cieplna kotła 

Maksymalne zużycie paliwa dla urządzeń podłączonych pod jeden wyciąg wyniesie: 
B = 2,7 Nm3/h 
 
Wyciągi z zaplecza TESCO (piekarnia) - dachowe kominy do wyrzutu spalin z urządzeń 
technologicznych zaplecza (3 piece piekarnicze) o parametrach: 
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• moc cieplna: 76 kW (3 szt.), 
• sprawność cieplna - 90 % 
• czynnik grzewczy gaz ziemny GZ-50, Wu = 35 MJ/m3 

Zużycie paliwa B przy pełnym wykorzystaniu mocy wynosi: 
 B = P/(wu * ηηηη) 
 gdzie:  P - ilość produkowanego ciepła [MJ/h] 

 Wu - wartość opałowa paliwa [MJ/kg], 
 η - sprawność cieplna kotła 

Maksymalne zużycie paliwa dla pojedynczego urządzenia wyniesie: 
B = 8,0 Nm3/h 
 
Parkingi - emisje zanieczyszczeń wystąpią w trakcie dojazdu, wyjazdu oraz podczas 
uruchamiania pojazdów. Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów korzystających z parkingów 
emisja ta będzie mieć charakter ciągły. 
Do obliczenia emisji z jednego poziomu parkingu przyjęto następujące założenia: 

• ilość miejsc parkingowych – ok. 890 mp, 
• obliczeniowy czas postoju jednego pojazdu na miejscu parkingowym: 

2,5 h w okresie szczytu (okres między 16 a 20), 
• strumień pojazdów poruszających się po parkingu w godzinach szczytu wyniesie ok. 

350 pojazdów/h, 
• struktura rodzajowa pojazdów:  

 40% - samochody z silnikami benzynowymi, 
 60% - samochody z silnikami wysokoprężnymi. 
 
Rampy rozładunkowe emisje zanieczyszczeń wystąpią w trakcie ich dojazdu, wyjazdu oraz 
podczas uruchamiania pojazdów.  
Przypuszczalne natężenia pojazdów na terenie przedsięwzięcia wynosić będzie: 

• samochody: 2 małe sam. dostawcze/h (rampa „mała” gastronomia); i 10 poj./h w 
tym 7 małych sam. dostawczych 3 sam. ciężarowe (rampa „duża” galeria /Tesco); 

• struktura rodzajowa pojazdów: 100% - samochody z silnikami wysokoprężnymi 
 
 

5.1.3. Obliczenia wielkości emisji 
 
Ilości zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania gazu ziemnego i oleju przyjęto w 
oparciu o zużycie paliwa przez urządzenia technologiczne oraz na podstawie wskaźników 
zawartych w „Materiałach informacyjno - instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa seria 1/96 Warszawa, kwiecień 1996r.  
W obliczeniach nie ujmowano urządzeń ograniczających emisję gazów do powietrza. 
 
W celu określenia stężeń pyłu PM2.5 zastosowano współczynniki przeliczeniowe udziału 
frakcji <2,5 µm w pyle PM10, uzyskane z modelowania - opracowanie BSiPP Ekometria tj.: 

CPM2.5 = k CPM10 
Do wyznaczenia współczynnika przeliczeniowego udziału pyłu PM2,5 w pyle PM10, 
wykorzystano wyniki obliczeń modelowych wykonanych przez BSiPR Ekometria - pracy 
wykonanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie GIOŚ - 
„Opracowanie prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata 2010, 
2015, 2020 wraz z analizą uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów dla pyłu 
określonych projektowaną dyrektywą w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i 
czystszego powietrza dla Europy”. 
Wartości dla Warszawy Ursynów wg rozkładów modelowych określono na poziomie k=0,725. 
Dla zanieczyszczeń – pyłu PM2,5 – określono wartość stężenia średniorocznego. 
 



G E O W I Z J E R    K a t o w i c e                                                                            www.geowizjer.pl 

__________________________________________________________________________________________ 
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w  Warszawie 
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego”.  

38 

Wyciągi z zapleczy restauracyjnych 
Obliczenie emisji dla wyciągu spalin z urządzeń technologicznych zapleczy restauracyjnych o 
mocy ok. 15 kW każde - (64 urządzeń gastronomicznych ujętych w 38 wyciągów) obliczono 
emisję maksymalną w [mg/s] wynikającą z maksymalnej mocy cieplnej źródła i ilości 
spalanego gazu na poziomie ok. 2,7 m3/h.  
 

Emisja zanieczyszczeń - jednostkowa 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wskaźnik 
emisji 

[g/Nm3] 

Zużycie gazu 
ziemnego 
[Nm3/h] 

Emisja max 
[mg/s] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

dwutlenek azotu 1,28 2,70 0,96 0,0151 
dwutlenek siarki 0,0096 2,70 0,0072 0,00011 

tlenek węgla 0,36 2,70 0,27 0,00426 
pył zawieszony PM10 0,015 2,70 0,01125 0,000177 
pył zawieszony PM2,5 - - 0,00816 0,000129 

Tabela podaje wyniki emisji jednostkowej – jednego z 38 wyciągów z urządzeń 
technologicznych. 
Poniżej przedstawiono emisję zbiorczą dla 38 odciągów. 
 

Emisja zanieczyszczeń -zbiorcza 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja max 
[mg/s] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

dwutlenek azotu 36,48 0,5738 
dwutlenek siarki 0,2736 0,00418 

tlenek węgla 10,26 0,16188 
pył zawieszony PM10 0,4275 0,006726 
pył zawieszony PM2,5 0,31 0,004876 

 
 
Wyciągi z zaplecza TESCO (piekarnia) 
Obliczenie emisji z komina dla wyrzutu spalin z urządzenia technologicznego - pieca 
piekarniczego o mocy ok. 76kW - obliczono emisję maksymalną w [mg/s] wynikającą z 
maksymalnej mocy cieplnej źródła i ilości spalanego gazu 8,0 m3/h.  
 

Emisja zanieczyszczeń - jednostkowa 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wskaźnik 
emisji 

[g/Nm3] 

Zużycie gazu 
ziemnego 
[Nm3/h] 

Emisja max 
[mg/s] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

dwutlenek azotu 1,28 8,0 2,844 0,0184 
dwutlenek siarki 0,0096 8,0 0,021 0,00014 

tlenek węgla 0,36 8,0 0,80 0,00518 
pył zawieszony PM10 0,015 8,0 0,033 0,000216 
pył zawieszony PM2,5 - - 0,024 0,00016 

Tabela podaje wyniki emisji jednostkowej – dla jednego z trzech kominów dla wyrzutu spalin 
z urządzeń technologicznych. 
 
Poniżej przedstawiono emisję zbiorczą dla 3 urządzeń technologicznych. 
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Emisja zanieczyszczeń -zbiorcza 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja max 
[mg/s] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

dwutlenek azotu 8,532 0,0552 
dwutlenek siarki 0,063 0,00036 

tlenek węgla 2,40 0,01554 
pył zawieszony PM10 0,099 0,000648 
pył zawieszony PM2,5 0,072 0,00048 

 
 
Awaryjny agregat prądotwórczy – 
Obliczenie emisji dla wyciągu spalin z urządzenia technologicznego mocy ok. 1000 kW - 
obliczono emisję maksymalną w [mg/s] z ilości zużywanego oleju napędowego 0,26 m3/h. 
 

Emisja zanieczyszczeń 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wskaźnik 
emisji 

[kg/m3] 

Zużycie oleju 
[m3/h] 

Emisja max 
[mg/s] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

dwutlenek azotu 5 0,26 361 0,0026 
dwutlenek siarki 0,95 0,26 68,6 0,00049 

tlenek węgla 0,4 0,26 28,9 0,0021 
pył zawieszony PM10 1 0,26 72,2 0,0052 
pył zawieszony PM2,5 - - 52,4 0,00377 

 
 
Emisja z pojazdów – parkingi 
Źródło emisji zanieczyszczeń stanowić będą samochody klientów. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, w okresie szczytu z jednego poziomu parkingu podziemnego korzystać będzie 
ok. 350 samochodów w ciągu jednej godziny. Będą to w 40 % samochody wyposażone w 
silniki z zapłonem iskrowym (benzynowe), co wynika z aktualnej struktury rodzajowej tego 
typu samochodów w Polsce. Tak, więc ilości poszczególnych rodzajów pojazdów będą 
następujące: 

• benzynowe – 350 x 0,4 = 140, 
• wysokoprężne – 350 - 140 = 210; 

 
Z analizy trasy przejazdu samochodów na terenie parkingu wynika, że średnia trasa 
przejazdu samochodu wyniesie około 200 m. 
Emisja zanieczyszczeń odbywa się podczas przejazdu po parkingu oraz w czasie rozruchu 
silnika i wyjazdu z parkingu. Obliczono sumaryczną emisję z tych procesów, przyjmując 
średnie wskaźniki emisji w g/km. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji 
wg Emep/Corinair Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Workbook on Emission 
Factors for Road Transport.  
 
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów benzynowych/wysokoprężnych: 
• Dwutlenek azotu:  0,749 g/km / 0,603 g/km  
• Tlenek węgla:  12,23 g/km / 0,174 g/km  
• Węglow. alifatyczne: 1,17 g/km / 0,118 g/km  
• PM10:  0,02 g/km / 0,096 g/km  
• Dwutlenek siarki: 0,015 g/km / 0,05 g/km 
• Benzen: 0,041 g/km / 0,0017 g/km  
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Emisje obliczeniowe poszczególnych zanieczyszczeń dla jednego parkingu zestawiono w 
poniższej tabeli: 
 

Emisje zanieczyszczeń emitowanych w spalinach samochodowych - jeden poziom parkingu 

Zanieczyszczenie Emisja 
g/h 

Emisja max 
mg/s 

Emisja 
Mg/rok 

Dwutlenek azotu 46,3 12,86 0,406 
Tlenek węgla 349,8 97,17 3,064 

Węglow. alifatyczne 37,72 10,48 0,330 
PM10 4,59 1,275 0,040 
PM2,5 3,33 0,924 0,029 

Dwutlenek siarki 2,52 0,7 0,022 
Benzen 1,22 0,34 0,011 

 
Poniżej przedstawiono emisję zbiorczą dla dwóch poziomów parkingu podziemnego: 

Emisje zanieczyszczeń emitowanych w spalinach samochodowych - emisja zbiorcza 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja max 
mg/s 

Emisja 
Mg/rok 

Dwutlenek azotu 25,72 0,812 
Tlenek węgla 194,34 6,128 

Węglow. alifatyczne 20,96 0,66 
PM10 2,55 0,08 
PM2,5 1,85 0,058 

Dwutlenek siarki 1,4 0,044 
Benzen 0,68 0,022 

 
Emisja z parkingu podziemnego odbywać się będzie w sposób zorganizowany, za pomocą 
pięciu systemów odciągowych – centrale wentylacyjne odciągu spalin samochodowych. 
 

Poniżej przedstawiono emisję jednostkową dla jednego systemu odciągowego. 

Emisja zanieczyszczeń – jednostkowa (jednego z pięciu wyciągów) 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja max 
mg/s 

Emisja 
Mg/rok 

Dwutlenek azotu 5,144 0,1624 
Tlenek węgla 38,868 1,2256 

Węglow. alifatyczne 4,192 0,132 
PM10 0,51 0,016 
PM2,5 0,37 0,0116 

Dwutlenek siarki 0,28 0,0088 
Benzen 0,136 0,0044 

 
 
Emisja z pojazdów – rampy rozładunkowe 
Do obliczeń przyjęto udział pojazdów: 2 małe sam. dostawcze/h (rampa „mała” 
gastronomia); i 10 poj./h w tym 7 małych sam. dostawczych 3 sam. ciężarowe (rampa 
„duża” galeria /Tesco). Z analizy trasy poruszających się po terenie przedsięwzięcia 
pojazdów, wynika, że średnia trasa przejazdu samochodu wyniesie średnio ok. 100 m. Emisja 
zanieczyszczeń odbywać się będzie głównie podczas wjazdu, rozruchu silnika i wyjazdu z 
obszaru rampy, w godzinach 6-22. 
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Obliczono sumaryczną emisję z tych procesów, przyjmując średnie wskaźniki emisji w g/km. 
Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji wg Emep/Corinair Atmospheric 
Emission Inventory Guidebook, Workbook on Emission Factors for Road Transport  
(samochody powyżej 3,5 t z silnikami wysokoprężnymi Dwutlenek azotu: 6,76 g/km Tlenek węgla: 2,42 g/km, Węglow. 
alifatyczne:1,89 g/km, PM10: 0,589 g/km , Dwutlenek siarki:0,48 g/km, Benzen:0,038 g/km). 

Emisje obliczeniowe w obrębie ramp zestawiono w poniższych tabelach: 
 

Emisje zanieczyszczeń emitowanych ze spalin samochodowych – rampa rozładunkowa „mała” 

Zanieczyszczenie Emisja 
g/h 

Emisja max 
mg/s 

Emisja 
Mg/rok 

Dwutlenek azotu 0,676 0,188 0,0059 
Tlenek węgla 0,242 0,067 0,0021 

Węglow. alifatyczne 0,189 0,0525 0,0017 
PM10 0,0589 0,0164 0,00052 
PM2,5 0,0427 0,0119 0,00037 

Dwutlenek siarki 0,048 0,0133 0,00042 
Benzen 0,0038 0,00106 0,000033 

 
 

Emisje zanieczyszczeń emitowanych ze spalin samochodowych – rampa rozładunkowa „duża” 

Zanieczyszczenie Emisja 
g/h 

Emisja max 
mg/s 

Emisja 
Mg/rok 

Dwutlenek azotu 4,056 1,128 0,0356 
Tlenek węgla 1,447 0,402 0,01268 

Węglow. alifatyczne 1,134 0,315 0,00993 
PM10 0,354 0,0984 0,0031 
PM2,5 0,256 0,0714 0,00225 

Dwutlenek siarki 0,288 0,0798 0,00252 
Benzen 0,0229 0,00636 0,000201 

 

Emisja w obrębie ramp rozładowczych będzie miała charakter emisji znikomej zalegającej w 
warstwie przyziemnej (do 1,0m) w obrębie jednostkowych miejsc występowania.  
 
 
 

5.1.4. Charakterystyka emitorów 
 
Na obecnym etapie projektowania zostały ustalone parametry geometryczne poszczególnych 
emitorów. Parametry wszystkich emitorów uwzględnionych w obliczeniach zestawiono w 
tabelarycznie. 
Urządzenia będące źródłami emisji (klimatyzacyjne/wentylacyjne), posadowione będą na 
dachu obiektu, który posiada cztery główne poziomy: 10m, 13m, 19m oraz 28m npt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



G E O W I Z J E R    K a t o w i c e                                                                            www.geowizjer.pl 

__________________________________________________________________________________________ 
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w  Warszawie 
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego”.  

42 

Charakterystyka emitorów 

Nr 
emitora Źródło emisji 

Średnica / 
wymiary 

[m] 

Wysokość 
(ok.) 
[m]  

Temperatura 
gazów 

[K] 

Prędkość 
wylotowa 

[m/s] 

max czas 
emisji 

[h/rok] 

1 
Dachowe wyciągi z zapleczy 
restauracyjnych (GALERIA) 

38 szt 
1,0 20,60 293 0,007 4380 

2 
Komin dachowy-wylot 

spalin z pieca piekarniczego  
(TESCO) 

3 szt 

0,20 11,50 
(lub 16,80) 

423 0,77 1800 

3 
Dachowe centrale 

wentylacyjne odciągu spalin 
(parking podziemny) 

5 szt 

6,0 x 1,0 12,0/15,20/
21,10/30,20 293 - 8760 

4 Wylot spalin z awaryjnego 
agregatu prądotwórczego 0,3 16 747 13,5 20 

5 Rampy rozładunkowe 
70,0 x 8,0 
10,0 x 5,0 1,0 293 - 8760 

 
 
Prędkość spalin na wylocie z emitorów obliczono na podstawie przepływu spalin gdzie:  
- jednostkową ilość spalin Wsp określa się ze wzoru 
 Wsp = Ks + (λ-1)Kl, gdzie: 
 Ks = 1,375 + 0,95 wu/1000 
 Kl = 0,5 + 1,012 wu/1000 
Przyjęty do obliczeń współczynnik nadmiaru powietrza λ przyjęto 1,17 (odpowiada to 
zawartości tlenu w spalinach 3 %). 
 

Obliczenie jednostkowego przepływu spalin 

Paliwo 
Wsp. nadm. 
powietrza 

λλλλ 

Wartość [wu] 
opałowa gazu 

[kcal/kg], 
[kcal/Nm3] 

Ks = 1,375 
+ 0,95 wu/1000 

Kl = 0,5 
+ 1,012 wu/1000 

Wsp = 
Ks + (l-1)Kl 
[Nm3/Nm3] 

gaz ziemny 1,17 8353 9,31 8,95 10,83 

 
Przyjmując obliczoną jednostkową objętość gazów odlotowych 10,83 Nm3/Nm3  
(olej 13,334 m3/l), przekroje emitorów oraz zużycie paliwa przez poszczególne źródła (m3/h) 
obliczono natężenie i prędkość wylotową spalin dla każdego z emitorów. 
 
 

5.1.5. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.  
 
Obliczenia, symulujące wpływ na atmosferę planowanego obiektu oraz warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano w oparciu o licencjonowany pakiet programu 
komputerowego do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB". wraz z 
modułem Samochody” firmy PROEKO Ryszard Samoć (w załączeniu). Pakiet ten zgodny jest 
z obowiązującymi, referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w 
powietrzu dla źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zamieszczonymi w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26.01.2010 w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87). Program posiada, dodatkowo atest 
Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak BA/147/96). 
Do pakietu „Operat FB” załączone są standardowo statystyki stanów równowagi atmosfery, 
prędkości i kierunków wiatru (róże wiatrów), opracowane przez państwową służbę 
meteorologiczną dla reprezentatywnych stacji meteorologicznych na terenie kraju (zgodnie z 
wykazem opublikowanych przez IMGW). Statystyki powyższe opracowane są dla 
obowiązującej wysokości anemometru ha = 14m.  
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W skład pakietu „Operat FB” wchodzi m.in. moduł „Samochody” do obliczania emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu drogowego wg metodyki EMEP/Corinair Group 7: Road 
transport , opublikowanej w 2007 r. i wykorzystanej m.in. w programie COPERT IV, 
stosowanym obecnie do prognozowania emisji zanieczyszczeń z pojazdów, przez pojazdy 
poruszające się po drogach. Model i program komputerowy COPERT IV powstał pod 
patronatem Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, na podstawie badań wykonanych w 
krajach Unii Europejskiej. Stężenia pochodzące z emitorów liniowych, będące drogami, po 
których poruszają się samochody obliczono algorytmem CALINE3. Model CALINE3 (California 
Line Source Dispersion Model) uwzględnia wpływ turbulencji wynikającej z mieszania 
powietrza przez ruch samochodów i został pozytywnie zweryfikowany przez US EPA w 
oparciu o pomiary kontrolne. Model CALINE został również zalecony do stosowania przez 
Ministerstwo Środowiska m.in. we "Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania 
matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza", wydanych w marcu 2003 roku. 
Model powyższy uwzględnia takie parametry, jak: 
- typ drogi - jeden z rodzajów drogi uwzględnianych przez model CALINE: AJ - droga na 

poziomie terenu, FL - nasyp, BR - most, DB – wykop, 
- wysokość drogi - wysokość drogi nad poziom terenu , dla typu drogi na poziomie terenu 

lub nasypu - zerowa lub dodatnia, dla wykopu - ujemna, dla mostu - wysokość mostu 
ponad poziom terenu, 

- szerokość warstwy mieszania - szerokość pasma drogi, po której poruszają się 
samochody zwiększona o 3 m z każdej strony, 

- natężenie ruchu pojazdów - liczba pojazdów przejeżdżających w ciągu godziny (wartość 
potrzebna do ustalenia współczynników dyfuzji), 

- wysokość warstwy mieszania - w literaturze zaleca się wprowadzanie wartości 1000 m. 

W module „Samochody” programu „Operat FB” wykorzystano ostatecznie informacje opisane 
w następujących opracowaniach: 
1. EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook. 2007 r. European Environment Agency.  
2. Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów - model i program 

komputerowy COPERT III. GDDKiA  
3. Program COPERT IV 
Metodyka może być wykorzystana do prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych 
przypadków obliczeniowych, dotyczących: sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i 
pojedynczych dróg. Obliczana jest emisja gorąca pochodząca ze spalin z silnika, emisja zimna 
występująca w początkującym okresie pracy silnika oraz emisja odparowania pochodząca z 
oparów, której źródłem są m.in. zmiany objętości oparów zbiornika pojazdu oraz 
rozgrzewanie się zbiornika po wyłączenia silnika pojazdu. System Corinair dzieli pojazdy na, 
łącznie ponad 200 kategorii w 6 grupach (pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, 
autobusy, motorowery i motocykle). Następnym kryterium podziału jest pojemność pojazdu 
lub jego ładowność (w przypadku samochodów ciężarowych) oraz technologia wykonania 
silnika i zgodność z odpowiednimi dyrektywami (Euro I, II, III, IV itp). Program zawiera 
prognozy statystyk udziałów poszczególnych grup pojazdów do roku 2025, które pochodzą z 
opracowania Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z 2008 r. Prognozy te można 
wykorzystać do tworzenia statystyk dla określonego roku docelowego. 
Moduł stosuje również podział na okresy (podokresy) taki sam, jak w głównej części pakietu 
Operat. Okresami mogą być np. sezony roku lub pory dnia np. szczyt i okres poza szczytem. 
Jak już wspomniano wcześniej - emisje z pojazdów dzieli się na trzy grupy:  
1. Emisja gorąca (hot emission)- pochodzi od pojazdów będących w ruchu, silnik jest 

wówczas rozgrzany i stąd nazwa gorąca. 
2. Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest 

jeszcze zimny i stąd nazwa zimna. 



G E O W I Z J E R    K a t o w i c e                                                                            www.geowizjer.pl 

__________________________________________________________________________________________ 
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w  Warszawie 
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego”.  

44 

3. Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w 
procesie parowania z układu paliwowego. 

W przeciwieństwie do emisji parowania dwie pierwsze emisje są uwalniane w procesie 
spalania. Całkowita emisja jest obliczana jako suma ww. rodzajów emisji. 

Z analizy rozkładu kierunków i prędkości wiatru wynika, że przeważającym dla okolic 
Warszawy kierunkiem wiatru jest sektor zachodni (od W do NWW), z którego pochodzi 
ponad 60% przypadków wiatrów. Wielkości tła analizowanych zanieczyszczeń (poziomu 
substancji w powietrzu) przyjętego wg informacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska (w załączeniu). Współczynnik aerodynamicznej szorstkości dla 
przedmiotowego terenu przyjęto na poziomie 2,0 - zabudowa średnia – w miastach pow 500 
tys. mieszkańców (jest to wartość średnia wynikająca z analizy terenu w 12 sektorach w 
promieniu 50 hmax). Do obliczeń założono maksymalne obciążenie parkingu oraz 
maksymalnego zużycia gazu przez urządzenia. 
 
Obliczone wartości porównywano z wartościami kryterialnymi wg ww. rozporządzenia, tzn:  

Smm ≤ 0,1 · D1   Smm ≤ D1  Sa ≤ Da – R   (Sa + R ≤ Da) 
oraz  P (D1) ≤ 0,2 % czasu w roku, 

przy czym częstość uważa się za dotrzymaną jeśli spełnione jest kryterium 
S99,8% < D1 

Kryterium obliczania opadu pyłu 
Analizowano emisję pyłu z 47 emitorów.  
0,0667/n*Sh3,15 =    875  
Suma emisji średniorocznej pyłu =  2,95  < 875  [mg/s]  
Łączna emisja roczna  =  0,093  < 10 000  [Mg]  
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.  

Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej 
niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki 
żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie 
są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu oblicza się maksymalne 
stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości: 
• gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż 

wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń dokonuje się dla wysokości 
Z. 

• gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość 
ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości 
zmieniających się co jeden metr, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego 
emitora do wysokości: 

• Z, jeżeli Hmax ≥ Z, 
• Hmax, jeżeli Hmax < Z.  

(Hmax – najwyższa efektywna wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych) 

 
Współrzędne emitorów przyjęto w węzłach siatki obliczeniowej, opartej o układ 
współrzędnych prostokątnych kartezjańskich. Do obliczeń przyjęto, że oś OX układu 
przebiega w kierunku wschód-zachód, natomiast oś OY w kierunku północ-południe. 
Tabela meteorologiczna róża wiatrów dla Warszawy, symbole oraz współrzędne (x,y,z) 
emitorów przedstawiono w załączniku do raportu (zał. nr 11). 

Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu analizowanych na wysokościach: 0, 1, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 i 18 m 
npt. przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej zamieszczono w poniższych tabelach. 
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Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
0 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,0296 < 5 
dwutlenek siarki 0,0391 < 12 

tlenki azotu 0,8490 < 27 
tlenek węgla 2,7568  

amoniak 0,0423 < 45 
benzen 0,0459 < 3 
ołów 0,0002 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,7128 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 3,3787 < 900 

dwutlenek azotu 0,7210 < 18 
pył PM-2.5 0,0598 < 22,5 

 
Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
1 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,0301 < 5 
dwutlenek siarki 0,0388 < 12 

tlenki azotu 0,8453 < 27 
tlenek węgla 2,7687  

amoniak 0,0421 < 45 
benzen 0,0457 < 3 
ołów 0,0002 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,7096 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 3,3642 < 900 

dwutlenek azotu 0,7229 < 18 
pył PM-2.5 0,0599 < 22,5 

 
Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
11,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,0929 < 5 
dwutlenek siarki 0,0580 < 12 

tlenki azotu 0,5044 < 27 
tlenek węgla 7,0549  

amoniak 0,0260 < 45 
benzen 0,0290 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,4192 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 2,0276 < 900 

dwutlenek azotu 1,2563 < 18 
pył PM-2.5 0,0721 < 22,5 
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Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
12,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1018 < 5 
dwutlenek siarki 0,0625 < 12 

tlenki azotu 0,4637 < 27 
tlenek węgla 7,7138  

amoniak 0,0240 < 45 
benzen 0,0312 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,3848 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,8697 < 900 

dwutlenek azotu 1,3475 < 18 
pył PM-2.5 0,0785 < 22,5 

 
Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
13,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1087 < 5 
dwutlenek siarki 0,0660 < 12 

tlenki azotu 0,4247 < 27 
tlenek węgla 8,2180  

amoniak 0,0221 < 45 
benzen 0,0329 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,3520 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,7188 < 900 

dwutlenek azotu 1,4178 < 18 
pył PM-2.5 0,0834 < 22,5 

 
Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
14,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1128 < 5 
dwutlenek siarki 0,0679 < 12 

tlenki azotu 0,3878 < 27 
tlenek węgla 8,5144  

amoniak 0,0202 < 45 
benzen 0,0338 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,3209 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,5762 < 900 

dwutlenek azotu 1,4600 < 18 
pył PM-2.5 0,0862 < 22,5 
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Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
15,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1138 < 5 
dwutlenek siarki 0,0682 < 12 

tlenki azotu 0,3543 < 27 
tlenek węgla 8,5702  

amoniak 0,0185 < 45 
benzen 0,0339 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,2918 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,4427 < 900 

dwutlenek azotu 1,4697 < 18 
pył PM-2.5 0,0868 < 22,5 

 
Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
16,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1114 < 5 
dwutlenek siarki 0,0666 < 12 

tlenki azotu 0,3233 < 27 
tlenek węgla 8,3792  

amoniak 0,0169 < 45 
benzen 0,0331 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,2648 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,3188 < 900 

dwutlenek azotu 1,4457 < 18 
pył PM-2.5 0,0850 < 22,5 

 
Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
17,5 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1061 < 5 
dwutlenek siarki 0,0634 < 12 

tlenki azotu 0,2946 < 27 
tlenek węgla 7,9625  

amoniak 0,0154 < 45 
benzen 0,0315 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,2400 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,2047 < 900 

dwutlenek azotu 1,3908 < 18 
pył PM-2.5 0,0811 < 22,5 
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Obliczone najwyższe wartości stężeń zanieczyszczeń maksymalnych z przedmiotowego 
obiektu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej (wys. ok. 18 m) – obliczenia na wysokości 
18 m npt: 

Zanieczyszczenie Stężenie przy budynku mieszk. 
[µµµµg/m3] 

Da-R 
[µµµµg/m3] 

pył PM-10 0,1025 < 5 
dwutlenek siarki 0,0613 < 12 

tlenki azotu 0,2811 < 27 
tlenek węgla 7,6827  

amoniak 0,0147 < 45 
benzen 0,0305 < 3 
ołów 0,0001 < 0,45 

węglowodory aromatyczne 0,2286 < 38,7 
węglowodory alifatyczne 1,1513 < 900 

dwutlenek azotu 1,3534 < 18 
pył PM-2.5 0,0784 < 22,5 

 
Obliczenia, symulujące wpływ na atmosferę źródeł transportu drogowego wykonano zgodnie 
z referencyjnymi metodykami w oparciu o licencjonowany program „OPERAT FB – moduł 
Samochody”. Emisja jest obliczana metodyką EMEP / Corinair B710 i B76, zawartą w 
instrukcji dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. 
Prognozę emisji zanieczyszczeń powietrza wykonano w trzech krokach: 
- oszacowanie emisji w oparciu o zależność  - emisja w okresie czasu [g] = współczynnik 

emisji [g/km] x liczba pojazdów [P] x przebieg na pojazd w analizowanym okresie czasu 
[km/P]). 

- prognoza zmian emisji jednostkowej w związku ze zmianami standardów emisyjnych, w 
funkcji czasu dla wyznaczonego horyzontu czasowego. 

- prognoza emisji drogowych dla odcinków obliczeniowych wyznaczonych w prognozie 
rozkładu przestrzennego imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (dla 
wyznaczonego horyzontu czasowego prognozy w funkcji prędkości poruszania się 
pojazdów na odcinku obliczeniowym). 

Metodyka może być wykorzystana do prognozowania emisji zanieczyszczeń dla różnych 
przypadków obliczeniowych, dotyczących: sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i 
pojedynczych dróg.  
W załączniku nr 11 przedstawiono analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń obejmującą 
jednoczesną pracę wszystkich źródeł emisji (liniowych i punktowych) wraz z obliczeniami 
stężeń na wysokościach: 0, 1, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 i 18 m npt. 
 
 

5.1.6. Wnioski.  
 
Na bazie przeprowadzonych obliczeń i w oparciu o wyniki (w załączeniu na końcu 
opracowania) można stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja nie wykazuje przekroczeń 
wartości dopuszczalnych (normowych) substancji wprowadzanych do środowiska 
naturalnego (brak przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń maksymalnych i 
średniorocznych) i nie powoduje znacznego pogorszenia stanu środowiska rozpatrywanego 
terenu. W odniesieniu do zakładanych ładunków zanieczyszczeń emitowanych za pomocą 
wentylatorów nie występują obszary koncentracji i przekroczeń dla przyjętych wartości 
normatywnych. 
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń rozkładów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 
można uznać, że emisja zanieczyszczeń wykazuje niewielki zasięg oraz sposób przylegania 
mieszcząc się w granicach terenu w wartościach dopuszczalnych. W związku z powyższym 
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analizowana inwestycja nie stanowią źródła ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w 
powietrzu atmosferycznym na granicy działek, do której Wnioskodawca posiada tytuł 
prawny, a przy uwzględnieniu emisji z przyległych ciągów komunikacyjnych (pismo WIOŚ) 
nie stwarza znacznego pogorszenia stanu środowiska rozpatrywanego obszaru (wyniki wraz z 
podkładami mapowymi w załączeniu). 
 
 
5.2. Obliczenia uciążliwości akustycznej terenu inwestycji. 
 
Analiza akustyczna stanu aktualnego oraz prognozowanego z planowanej inwestycji została 
przedstawiona w załączniku nr 10.1. i 10.2. tj: 
• „Analiza akustyczna inwestycji – Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY ul. 

Wąwozowa i al. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa”, „EQM” SYSTEM I 
ŚRODOWISKO, Kraków, luty 2014r. 

• „Analiza klimatu akustycznego – hałas drogowy – Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA 
KABATY ul. Wąwozowa i al. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa”, „EQM” SYSTEM I 
ŚRODOWISKO, Kraków, luty 2014r. 

 
 
5.3. Ochrona wód powierzchniowych. 
 

5.3.1. Wnioski i zalecenia wynikłe z warunków terenowych. 
 
Aktualne badania terenowe wykazały istnienie jednego, zasadniczego poziomu wodonośnego 
związanego z niespoistymi utworami podmorenowymi na głębokości ok. 15m p.p.t. 
Projektowany poziom posadowienia obiektu, poza lokalnymi przegłębieniami, wynosi ok. 6,5 
– 8,0 m p.p.t., na granicy zalegania gruntów gliniastych i gruntów piaszczystych oraz 
powyżej zasadniczego poziomu wód gruntowych. Zatem zasadniczy poziom wody gruntowej 
nie ma wpływu na warunki posadowienia obiektu. 
Zasadniczy poziom wodonośny znajduje się ok. 7 m poniżej planowanego poziomu 
posadowienia i nie stanowi zagrożenia dla tych wód. Posadowienie obiektu nie będzie miało 
wpływu na zasadniczy poziom wód gruntowych. Jednakże należy na etapie budowy zwrócić 
uwagę na wody zamknięte w soczewkach utworów niespoistych w obrębie glin zwałowych 
oraz możliwość występowania wód zawieszonych na stropie utworów spoistych, szczególnie 
w okresach intensywnego zasilania infiltracyjnego (opady atmosferyczne, roztopy). 
Projektując roboty ziemne należy uwzględnić konieczność przejęcia wód spływających po 
powierzchni terenu i stropie utworów słabo przepuszczalnych systemem odwodnienia 
powierzchniowego.  
Odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji oraz wykopów będzie się odbywać` 
poprzez istniejący przyłącz na podstawie umowy z zarządczą (zgoda na wykorzystanie 
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na potrzeby budowy określona w warunkach 
technicznych z MPWiK znak: TD-660-840/111510/2496/11 z dnia 4 maja 2011r. – zał. 8). 
 

5.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 

5.3.2.1. Pobór i zużycie wody. 
 
Zaopatrzenie w wodę przedmiotowego Centrum Handlowo-Usługowego GAELRIA KABATY 
odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej, której zarządcą jest MPWiK w m.st. 
Warszawie S.A, zgodnie z warunkami technicznymi zaopatrzenia w wodę (zał. 8). Zasilanie w 
wodę będzie możliwe z przewodu wodociągowego DN250mm zlokalizowanego w ulicy 
Wąwozowej. Dla zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w obiekcie (MPWiK zapewnia 
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ciśnienie 2,5bar), w pomieszczeniu przyłącza wody planuje się zabudowę zestawu 
hydroforowego zasilającego instalacje wody do celów socjalnych galerii, sklepu Tesco, kin 
oraz instalacji hydrantów zewnętrznych. Zestaw hydroforowy pełnić będzie funkcję 
pompowni ppoż. 
Woda zużywana będzie do celów: 

- socjalno-bytowych, 
- technologicznych, 
- przeciwpożarowych. 

Zapotrzebowanie na wodę oszacowano na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora 
oraz danych technicznych urządzeń.  
Szacuje się, że ilość wykorzystywanej wody na terenie centrum handlowo-usługowego 
wyniesie Qśr d = 98m3/d*, w tym: 

43 m3/d – zużycie wody na terenie hipermarketu TESCO; 
5 m3/d – zużycie wody na terenie kin; 
50 m3/d – zużycie wody na terenie galerii. 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.: 
dla budynku wysokiego :36,00 m3/h 
dla galerii handlowej; sklepu Tesco:18,00 m3/h. 

* - wartość Qśr d = 98m3/d jest wartością większą w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę określonego na 
etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia , wynoszącego Qśrd= 62,34 m3/d, z uwagi na obecne uwzględnienie 
zapotrzebowania na wodę na cele chłodnicze.  
 
Na terenie centrum zabudowane będą zbiorniki: 

• zbiornik retencyjny wód opadowych o pojemności 800m3, zlokalizowany na poziomie 
-2,-1 (przez dwie kondygnacje), do którego trafiać będzie woda z odwodnienia dachu, 
parkingu, chodników. Zbiornik będzie opróżniany z wydajnością 164 l/s poprzez 
regulator przepływu, 

• zbiornik wody opadowej o pojemności 70m3, zasilany w wodę z większego zbiornika 
(800m3) a w przypadku wyczerpania się wody opadowej w zbiorniku – z instalacji 
socjalnej budynku; woda z tego zbiornika wykorzystywana będzie do zasilania misek 
ustępowych; zapotrzebowanie wody na dobę dla zasilania misek ustępowych wynosi 
11 m3/d; 

• zbiornik zapasu wody o pojemności 700m3 (2x350m3), zasilany z sieci wodociągowej, 
z którego woda wykorzystywana będzie do zasilania instalacji tryskaczowej; 
pompownia tryskaczowa wraz ze zbiornikiem zabudowane będą na poziomie -2. 
Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.: 
Budynek wysoki :36,00 m3/h 
Galeria handlowa; sklep Tesco:18,00 m3/h 

 

5.3.2.2.  Ścieki 
 
Na terenie inwestycji powstawać będą następujące rodzaje ścieków: 
• ścieki bytowe z sanitariatów i części socjalnych, 
• ścieki przemysłowe, w tym: 

- ścieki zawierające podwyższoną ilość tłuszczów z urządzeń kuchennych 
gastronomii, które po podczyszczeniu w separatorach tłuszczów odprowadzone 
zostaną do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, 

- ścieki z odwodnienia pomieszczeń maszyn myjących i wózków widłowych, które 
odprowadzane będą do podczyszczenia na osadnik piasku, następnie kierowane 
będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej, 

- ścieki o odczynie kwaśnym, z pomieszczeń ładowania akumulatorów maszyn 
myjących i wózków widłowych, które odprowadzane będą poprzez neutralizator 
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kwasów do kanalizacji sanitarnej, 
• wody deszczowe lub roztopowe z połaci dachowych obiektu (tzw. wody „czyste”), oraz 

wody opadowe lub roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi (tzw. wody „brudne”), które po podczyszczeniu w 
separatorze substancji ropopochodnych, kierowane będą do zbiornika retencyjnego, 
nadwyżka do miejskiej kanalizacji deszczowej 

 
Ilość wytwarzanych ścieków szacuje się na poziomie ok. Qśr d = 88,2 m3/d, w tym: 

38,7 m3/d – ilość wytwarzanych ścieków na terenie hipermarketu, 
4,5 m3/d – ilość wytwarzanych ścieków na terenie kin, 
45 m3/d – ilość wytwarzanych ścieków na terenie galerii. 

 

Bilans ilościowy wód opadowych 

Poniżej przedstawiono analizę ilościową dla wód opadowych, które będą spływały z terenów 
utwardzonych, dróg wewnętrznych, palców manewrowych, połaci dachowych oraz zieleni 
obiektu.  
Maksymalny obliczeniowy spływ wód opadowych wyliczono ze wzoru: 

( ) [ ]smqFQ 3

1000
ϕψ ⋅⋅⋅

=
 

gdzie: 
Q - maksymalny przepływ obliczeniowy [m3/s]; 
F - powierzchnia zlewni [ha]; 
q - natężenie deszczu miarodajnego [1/s ha]; 
ψ - zastępczy współczynnik spływu powierzchniowego zależny od gęstości zabudowy, szczelności pokrycia powierzchni 

zlewni; 
ϕ - współczynnik opóźnienia odpływu.  

Określenie powierzchni zlewni 
Z powierzchni ogólnej wyodrębniono powierzchnie cząstkowe, dla których dobrano 
współczynnik spływu powierzchniowego. Wartości powierzchni cząstkowych i współczynniki 
spływu jednostkowego zestawiono w tabeli poniżej. 

Określenie współczynnika spływu 
Współczynnik spływu przyjęto według badań empirycznych zawartych w danych 
literaturowych.  
 

Wartość współczynnika spływu dla odpowiednich zlewni 

Lp. Rodzaj powierzchni odwadnianej Wielkość powierzchni Współczynnik 
spływu 

[m2] [ha] [-] 
1. Dach budynku  30 715 3,08 0,9 
2. Tereny zielone 1 455 0,15 0,1 
3. Drogi i powierzchnie utwardzone 7 905 0,78 0,9 

Razem: 40 075 4,01 - 
 
Pomimo, iż zlewnia omawianego obiektu jest dość rozległa, przyjęto dla niej współczynnik 
opóźnienia odpływu  ϕ = 1,0 (90% to tereny utwardzone i dach). 
 
Określenie współczynnika deszczu miarodajnego: 
Do poniższych obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=150 l/s/ha 
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OBLICZANIE SPŁYWU WÓD OPADOWYCH 
Maksymalny spływ wód opadowych 

# Tereny zabudowane – odwodnienie dachu budynku 
Q1 = (3,08 x 150,0 x 0,9 x 1,0) / 1000 = 0,42[m3/s] = 415,8 [l/s] 

# Tereny zielone 
Q2 = (0,15 x 150,0 x 0,1 x 1,0) / 1000 = 0,002[m3/s] = 2,2 [l/s] 

# Drogi i powierzchnie utwardzone narażone na zaolejenie 
Q3 = (0,79 x 150,0 x 0,9 x 1,0) / 1000 = 0,105[m3/s] = 105,3 [l/s] 

Obliczeniowy maksymalny spływ wód opadowych wynosi: 
QI = Q1 + Q2+ Q3 

Qm= 415,8 + 2,2 + 105,3 = 523,3 [l/s] 
 
Całkowita ilość wód opadowych z powierzchni dachowych, zieleni, dróg dojazdowych i 
powierzchni utwardzonych (po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych), 
odprowadzana będzie do zbiornika retencyjnego wód opadowych o poj. 800m3. Zbiornik 
będzie opróżniany z wydajnością 164 l/s poprzez regulator przepływu, do miejskiej 
kanalizacji deszczowej (Ø800) zlokalizowanej w ulicy Wąwozowej. Ponadto również na 
poziomie garaży podziemnych projektuje się zbiornik wody opadowej o pojemności 70 m3, 
zasilany w wodę z większego zbiornika (800m3) gdzie woda ta wykorzystywana będzie do 
zasilania misek ustępowych (zapotrzebowanie wody na dobę dla zasilania misek ustępowych 
wynosi 11 m3/d). 
Szacowana ilość, podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych, wód 
pochodzących z nawierzchni parkingów podziemnych, odprowadzanych do kanalizacji 
sanitarnej kształtować się będą na poziomie 7 - 10 [l/s]. 
 

Wody te odpowiadać będą warunkom określonym w Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz ze zmianą Dz. U. Nr 27 poz. 169).  
 
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji zaprojektowano 
zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynowa 
południe-Kabaty dla terenu 14 U(UC)(KDs), w Rozdziale 3, § 31, w brzmieniu: 
          (...) 4. Zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczna (...) 
          pkt. 2), lit. e) „ustala się z terenów zieleni odprowadzenie wód opadowych do gruntu” 
Powyższe, realizowane będzie poprzez ograniczenie terenów zielonych chodnikami z 
odpowiednimi krawężnikami, powodując, że wody opadowe lub roztopowe w całości nie 
będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Do bilansu ilości wód opadowych 
odprowadzanych do kanalizacji deszczowej uwzględniono natomiast cały teren (w tym także 
tereny zielone), biorąc pod uwagę możliwość występowania silnych opadów (tzw. deszczy 
nawalnych), które mogą powodować lokalne podtopienia i możliwość zalania budynku.   

 

5.3.2.3.  Sieć kanalizacyjna 
 

Przewiduje się wykonanie: 
• wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, która odprowadzać będzie ścieki bytowe z terenu 

obiektu oraz podczyszczone wody pochodzące z nawierzchni parkingów podziemnych do 
miejskiej kanalizacji sanitarnej, której zarządcą jest MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 
Przedmiotowe ścieki będzie można odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej 
(Ø300) zlokalizowanej w ulicy Wąwozowej, bądź do kanału (Ø300) w al. KEN. Ścieki 
bytowe kierowane będą dalej na oczyszczalnię miejską. 

• wewnętrznej sieci kanalizacji technologicznej, w skład, której wchodzić będzie: 
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• instalacja kanalizacji technologicznej dla sklepu TESCO, podłączona do separatora 
tłuszczów, 

• instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzająca ścieki z pomieszczeń 
gastronomicznych i restauracji na terenie galerii, podłączona do separatora 
tłuszczów, 

• odwodnienie pomieszczeń maszyn myjących i wózków widłowych, z przepompownią i 
osadnikiem (jako odwodnienie zbierające ścieki przemysłowe / patrz str. 47), 

• odwodnienie wymiennikowni ze studzienką schładzającą, 
• odwodnienie pomieszczeń ładowania akumulatorów maszyn myjących i wózków 

widłowych, z przepompownią i neutralizatorem ścieków kwaśnych (jako odwodnienie 
zbierające ścieki przemysłowe / patrz str. 47). 
Wewnętrzna sieć kanalizacji technologicznej, odprowadzać będzie całość ścieków 
przemysłowych po odpowiednim podczyszczeniu, do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

• wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe 
„czyste” z dachu budynku, oraz „brudne” z terenów utwardzonych, do zbiornika 
retencyjnego, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, 
ewentualna nadwyżka do miejskiej kanalizacji deszczowej (Ø800) zlokalizowanej w ulicy 
Wąwozowej. W celu zabezpieczenia obiektu projektuje się drenaż opaskowy 
odprowadzający wody opadowe. 

 

5.3.2.4.  Urządzenia oczyszczające  
 
Na terenie Centrum Handlowo-Usługowego zastosowano szereg urządzeń oczyszczających 
ścieki przemysłowe oraz wody opadowe lub roztopowe, aby przed wprowadzeniem ich do 
zewnętrznej kanalizacji odpowiadały warunkom określonym w:  

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 
wraz ze zmianą Dz. U. Nr 27 poz. 169), 

• Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964). 

Poniżej przedstawiono opis zastosowanych urządzeń oczyszczających na terenie inwestycji. 
Separator substancji ropopochodnych 
Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania wód 
opadowych odprowadzanych m.in. z dróg, parkingów, placów postojowych. Działanie tego 
typu urządzeń polega na zatrzymaniu oleju i zanieczyszczeń stałych znajdujących się w 
ściekach odprowadzanych m.in. z terenów parkingów, dróg. W separatorze zatrzymywane są 
zawiesiny mineralne takie jak np. piaski, błoto, popioły oraz substancje ropopochodne. 
Zastosowane wkłady koalescencyjne (piankowe i/lub lamelowe) o dużej powierzchni 
rozwinięcia z kalibrowaną wielkością komórek potęguje zjawisko koalescencji zapewniając 
wysoką sprawność urządzeń szczególnie przy zastosowaniu w układach oczyszczania ścieków 
przemysłowych oraz wód opadowych. W zależności od typu separatora, przeznaczone są one 
do zabudowy w terenach zielonych lub ciągach komunikacyjnych.  
Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przepływowymi. W części osadczej 
zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej, piasku i błota. W części separacji oprócz 
działania sił ciężkości wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju 
nawarstwiają się na powierzchni komórkowych struktur wkładu koalescencyjnego 
(adsorpcja), gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty (koalescencja) i migrują na 
powierzchnie, tworząc film olejowy. Cząstki stałe takie jak piasek, żwir itp. opadają i 
gromadzą się pod wpływem sił ciężkości na dnie separatora doczyszczając dodatkowo ścieki 
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z zawiesin. Usuwanie oddzielonych związków ropopochodnych z separatora koalescencyjnego 
odbywa się przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż. Ten sam sprzęt 
może być użyty do usuwania szlamu z osadnika. 
Na terenie inwestycji zostanie zastosowany separator koalescencyjny związków 
ropopochodnych (np. firmy „Hauraton” typ SKG 20 2BP), zintegrowany z osadnikiem z 
pojemności 2310 l. Podstawowe parametry przykładowego separatora: 

• przepływ nominalny: 20l/s 
• przepływ maksymalny: 200 l/s 
• pojemność: 2200 l 
• średnica: d=1250 mm 
• średnica dopływu i odpływu: DN=200 mm 

Najwyższa dopuszczalna wartość substancji ropopochodnych w ściekach wprowadzanych do 
wód i do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych wynosi ≤ 15 mg/l. Zastosowany separator 
gwarantuje następujące parametry na odpływie: 

• pozostałość węglowodorów na odpływie w stosunku do przepływu nominalnego < 5 mg/l,  
• sprawność oczyszczania = 99,88%, 
• zawiesiny ogólne < 50 mg/l, 
• substancje ekstrahujące się eterem naftowym < 50 mg/l. 

Separator tłuszczu 
Separatory tłuszczu są przeznaczone do usuwania tłuszczu i oleju pochodzenia organicznego. 
Urządzenia tego typu należy stosować wszędzie tam, gdzie od ścieków muszą być oddzielone 
tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, np. bary, restauracje, punkty 
zbiorowego żywienia itp. Separacja substancji tłuszczowych jest efektem zjawiska 
grawitacyjnego rozdziału tłuszczów ze ścieków. Cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość 
mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia, o 
większej gęstości, opadają na dno zbiornika. Specjalnie ukształtowane profile ze stali 
nierdzewnej, umieszczone wewnątrz korpusu separatora, na jego wlocie i wylocie, 
wymuszają odpowiedni przepływ ścieków i uniemożliwiają wydostanie się z separatora 
oddzielonych substancji tłuszczowych. 
Na terenie centrum zostanie zastosowany separator tłuszczu firmy Ecol-Unicon typ 6/1200. 
Separator tłuszczu składa się z monolitycznego zbiornika betonowego z otworami do 
podłączenia rur, pokrywy betonowej i włazu żeliwnego. Wewnątrz separatora znajduje się 
układ odpowiednio ukształtowanych profili ze stali nierdzewnej. 
Parametry techniczne : 

• przepustowość 6 l/s 
• objętość osadnika 1240 l 

Neutralizator ścieków kwaśnych 
Neutralizatory kwasów służą do neutralizacji kwasów zawartych w ściekach i są przeznaczone 
do instalowania na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko 
rozlania kwasów mineralnych, np. akumulatorownie, laboratoria itp. Do neutralizatora nie 
należy wprowadzać innych rodzajów ścieków. 
Ścieki przemysłowe skażone kwasem, po przepłynięciu przez komorę osadową, dostają się 
do komory neutralizacyjnej. W koszach z dolomitem następuje reakcja chemiczna, w wyniku, 
której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany (gipsy). Następnie w komorze 
adsorpcyjnej następuję powierzchniowe zatrzymanie wybranych substancji chemicznych. 
Na terenie centrum zostanie zastosowany neutralizator ścieków kwaśnych firmy JPR System 
Lublin, typ KN2 lub równoważny. 
Podstawowe parametry techniczne: 

• pojemność komory: 820 dm3 
• średnica wlotu i wylotu: dn=110 
• przepustowość 2l/s 
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Dzięki zastosowaniu przez Inwestora powyższych urządzeń oczyszczających, zarówno 
zanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe, jak i ścieki przemysłowe powstające w 
wyniku działalności planowanej inwestycji, nie będą przekraczać wartości dopuszczalnych 
zanieczyszczeń, regulowanych obowiązującym stanem prawnym oraz wytycznymi 
administratora sieci kanalizacyjnych. 

Przedmiotowe ścieki nie będą obciążały wód powierzchniowych ani wód podziemnych. 

 
5.3.3. Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. 

 
Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych mogą wystąpić w fazie budowy 
inwestycji i w trakcie jej eksploatacji. 

1) W fazie budowy mogą to być:  
 -   dla wód powierzchniowych: 

• spływy powierzchniowe z zanieczyszczonej powierzchni placu budowy, 
zawierające zawiesiny mineralne, 

• z przemieszczanych mas ziemnych z wykopów,  
• wszelkie wycieki substancji ropopochodnych do gruntu, mogące po czasie 

przedostać się do wód powierzchniowych, 
• wody z nieprawidłowo prowadzonego odwodnienia wykopów. 

 -   dla wód podziemnych: 
• w wyniki wszelkich rozlewów substancji ropopochodnych. 

2) W fazie eksploatacji: 
 -   dla wód powierzchniowych: 

• zaolejone spływy z powierzchni utwardzonych, dróg wewnętrznych oraz 
placu manewrowego w przypadku awarii lub złej eksploatacji urządzeń 
oczyszczających.  

 -   dla wód podziemnych: 
• wycieki w wyniku rozszczelnienia separatorów lub odszlamiaczy. 

 
5.3.4. Uwagi i zalecenia. 

 
W celu zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem inwestycji na środowisko wodne 
planuje się: 
• wykonanie szczelnych powierzchni parkingu, dróg i miejsc manewrowych, 
• ograniczenie spływu wód opadowych z terenów zielonych chodnikami z odpowiednimi 

krawężnikami, 
• odprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych oraz ścieków przemysłowych poprzez 

systemy oczyszczające, 
• wykorzystanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do zasilania mis 

ustępowych obiektu, 
• odprowadzanie ścieków bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektowane urządzenia oczyszczające wody opadowe ze spływów z terenu centrum oraz 
ścieki przemysłowe, przy prawidłowej ich eksploatacji, zapewniają ochronę wód 
powierzchniowych i podziemnych przed nadmiernym zanieczyszczeniem, w rozumieniu 
obowiązujących przepisów.  
Na tej podstawie należy stwierdzić, że działalność wielofunkcyjnego Centrum Handlowo-
Usługowego GALERIA KABATY w Warszawie nie będzie miała negatywnego wpływu na stan 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
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5.4 Gospodarka odpadami. 
 
Działalność przedmiotowego Centrum Handlowo-Usługowego będzie się wiązała z 
wytwarzaniem odpadów. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym gospodarki odpadami 
jest tekst Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21), który określa 
zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 
ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady 
zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  
Na terenie obiektu prowadzona będzie ewidencja ilości i jakości powstających odpadów. 
Jak wynika z funkcji inwestycji największym źródłem powstawania odpadów będzie 
działalność handlowo-usługowa (przeterminowane i uszkodzone produkty spożywcze 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i ryb, partie produktów nie odpowiadające 
wymaganiom oraz odpady opakowaniowe itp.), a także eksploatacyjna obiektu i urządzeń 
mechanicznych (zużyte surowce wtórne - drewno, metal, szkło, tektura oraz odpady z 
konserwacji zawierające ropopochodne, szlamy i ropopochodne z separatorów i 
odtłuszczaczy, zużyte źródła światła, osady z uzdatniania wody, skratki, baterie itp.) oraz 
porządkowa (odpady zielone, utrzymanie w czystości ulic i parkingów itp.). 
Planowana inwestycja będzie źródłem przede wszystkim odpadów w postaci: 

• odpadów opakowaniowych gromadzonych w ramach selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych w wydzielonym miejscu  

• odpadów stałych, typu komunalnego gromadzonych selektywnie w wydzielonym 
miejscu  

• odpadów stałych, pochodzenia roślinnego gromadzonych selektywnie w wydzielonym 
miejscu  

• odpadów stałych, pochodzenia zwierzęcego gromadzonych selektywnie w 
wydzielonym miejscu  

• odpadów niebezpiecznych pochodzących z okresowych czynności technicznych oraz 
okresowego czyszczenia separatorów, odszlamiaczy i osadnika będących mieszaniną 
substancji ropopochodnych, piachu oraz szlamów. Odpady te będą wywożone przez 
specjalistyczne firmy i przekazywane do utylizacji lub stabilizacji. Innych 
niebezpiecznych odpadów związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń na 
obiekcie. 

Wszystkie powstające na terenie centrum odpady będą zbierane selektywnie, magazynowane 
w odpowiedni sposób oraz okresowo odbierane przez firmy posiadające uprawnienia do 
prowadzenia tego typu działalności. 

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne powstających odpadów, kodów, źródeł 
powstawania i sposobu zagospodarowania. 

 
5.4.1. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów. 

 
Odpady powstające na etapie budowy i rozbiórki (potencjalne ilości i rodzaje 
odpadów) 
W trakcie prac rozbiórkowych i budowlanych na terenie inwestycji powstawać będą odpady, 
których wytwórcą, zgodnie z art.3 pkt.32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
będzie podmiot świadczący usługę odpowiedzialny za odpowiednie zagospodarowanie 
odpadów. Firma prowadząca prace budowlane jest zobowiązana posiadać pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów określająca również dalszy sposób postępowania z odpadami. 
W trakcie prac wykonawca, jako wytwórca odpadów nie prowadzący instalacji, świadczyć 
będzie usługi: 
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• wytwarzania odpadów w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 
• załadunku i transportu wytworzonych odpadów, 
• przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem 

odpadami (transport, segregacja, unieszkodliwienie), 
• prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 Ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21) – karty ewidencji i karty 
przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

 

Rodzaje i ilości odpadów powstających w czasie prac budowlanych i rozbiórkowych 

Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość odpadów 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2 
15 01 02 Opakowania z tworzyw 2 
15 01 03 Opakowania z drewna 2 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  10000 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 2000 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 
(materiał nasypowy) 60 

17 04 05 Żelazo i stal 20 
17 04 07 Mieszaniny metali 5 
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 2 
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż 17 05 03 200 000 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 3000 

20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) 
odpady komunalne 7 

Suma powstających odpadów na etapie budowy 215 100 
 
Sposób postępowania z odpadami: 
Wytworzone odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. 
 
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarowania odpadami 
1. Na placu budowy zostanie wyodrębnione miejsce do czasowego magazynowania 

wytworzonych odpadów. 
2. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, a 

odpady niebezpieczne w atestowanych pojemnikach. 
3. Na etapie realizacji inwestycji, zostanie ustalone które odpady należy przekazać do 

wykorzystania, a które do unieszkodliwienia oraz będą zapewnione kontenery do 
selektywnego zbierania tych odpadów, w tym: odpadów zmieszanych budowlanych. 

4. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie będzie negatywnie wpływać na 
dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem 
zainwestowania. 

5. Wytworzone odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w 
zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów. 

6. Firma realizująca prace budowlane będzie prowadzić ewidencję ilościową i jakościową 
wytwarzanych odpadów. 

7. Firma prowadząca prace wyburzeniowe i budowlane będzie posiadać uregulowany stan 
prawny postępowania z odpadami. 

8. Będzie zapewniony odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
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Efektem prac ziemnych jest naruszenie poszycia roślinnego i gruntu, gdzie ważne jest 
odpowiednie zagospodarowanie i gospodarcze wykorzystanie wierzchniej warstwy zebranej 
gleby oraz w ramach możliwości, wykorzystanie jej np. do niwelacji terenu, prac 
inżynierskich do czego nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
Zakłada się (w przypadku stwierdzenie odpowiednich właściwości jako materiał budowlany) 
wykorzystanie odpadu z rozbiórek - betonu - do utwardzenia terenu (podbudowa dróg 
wewnętrznych, placów manewrowych) w ilości ok. 6000Mg oraz ziemi z wykopów - do 
makroniwelacji terenu, dróg, placów, w ilości ok. 2000Mg. 
Niezanieczyszczone masy ziemne oraz materiał nasypowy, rozbiórkowy z terenu 
zainwestowania, nieprzewidziany do zagospodarowania w miejscu wytworzenia, traktowany 
będzie jako odpad i zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
odpadach. 
 
Odpady powstające na etapie eksploatacji (potencjalne rodzaje i ilości odpadów) 
Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 
oraz innych niż niebezpieczne na etapie eksploatacji Centrum Handlowo-Usługowego, wraz z 
uwzględnieniem kodów odpadów oraz źródeł ich powstawania. Szczegółowy sposób 
zagospodarowania odpadów oraz miejsca ich tymczasowego magazynowania przedstawione 
zostaną w odrębnym opracowaniu.  

 
Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych powstających w czasie eksploatacji obiektu: 

Kod 
odpadów Rodzaj odpadów Ilość odpadów 

[Mg/rok] 
Źródło powstawania 

odpadów 
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 0,02 

z laboratoriów fotograficznych na 
terenie centrum i pasażu 

09 01 04* Roztwory utrwalaczy 0,02 

09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-
utrwalających 0,03 

09 01 11* 
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku 

zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 

0,01 

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 0,005 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające zw. 
chlorowcoorganicznych 0,1 z prac konserwacyjnych urządzeń 

mechanicznych na terenie 
centrum 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,1 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach 
15,0 z separatorów i odszlamiaczy 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,1 

Opakowania po zużytych 
produktach naftowych lub 
płynach eksploatacyjnych 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,15 

z urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych z działów 

AGD/RTV na terenie centrum 
oraz zużyte źródła światła na 

terenie inwestycji 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,5 
z wózków widłowych 

i innych urządzeń 
akumulatorowych 

19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 
niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 0,02 

szlam w postaci zużytego 
elektrolitu - odpady z 

neutralizatora ścieków kwaśnych 
Suma powstających  

odpadów niebezpiecznych 16,055  

Wytwórcą odpadu o kodzie 13 05 08* oraz 19 08 13*będzie firma świadcząca usługę czyszczenia tych urządzeń, zgodnie z 
art. art.3 ust. 1 pkt.32 Ustawy o odpadach. 
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Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne powstających w czasie eksploatacji obiektu: 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów Ilość odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło powstawania 
odpadów 

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowania surowców 1,0 z frakcjonowania produktów 
zwierzęcych na terenie centrum 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 5,0 

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 
przetwórstwa 5,0 

m.in. z przeterminowanych 
produktów przeznaczonych do 
sprzedaży na terenie centrum 

02 02 99 Inne niewymienione odpady 1,0 

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 
przetwórstwa 7,0 

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierający srebro lub 
związki srebra 0,005 

z laboratoriów fotograficznych na 
terenie centrum i pasażu 09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 0,002 

09 01 99 Inne niewymienione odpady 0,01 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 600 

m.in. z opakowań produktów 

przeznaczonych do wykorzystania 

i do sprzedaży na terenie centrum 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 140 
15 01 03 Opakowania z drewna 4,0 
15 01 04 Opakowania z metali 0,5 
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2,7 

15 01 07 Opakowania ze szkła 20 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

0,7 
zużyte sorbenty, zużyte i 

zabrudzone ubrania robocze (w 
tym rękawice), szmaty itp. 

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń innych niż 
wymienione w 16 02 15 0,035 

z urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych z działów 

AGD/RTV na terenie centrum oraz 
zużyte źródła światła na terenie 

inwestycji 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 
16 03 03, 16 03 80 0,025 

m.in. z przeterminowanych 
produktów przeznaczonych do 
sprzedaży na terenie centrum 

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 0,02 

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia 12,0 

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 0,05 

gaśnice proszkowe i śniegowe 

m.in. z wymiany urządzeń 

przeterminowanych lub użytych 

na terenie centrum 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,1 
z wózków widłowych 

i innych urządzeń 
akumulatorowych 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 0,005 z przeterminowanych produktów 
z aptek 

19 08 99 Inne nie wymienione odpady 0,08 
zużyty czynnik neutralizujący- 
wkład dolomitowy - odpady z 

neutralizatora ścieków kwaśnych 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,5 odpady z porządkowania terenów 
zielonych 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 5 

odpady powstające w związku 
przebywaniem ludzi   na terenie 

centrum handlowego 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 2 odpady z porządkowania dróg 
wew. i placów 

20 03 06 Odpady z studzienek kanalizacyjnych 2 odpady z czyszczenia studzienek 
kanalizacyjnych 

Suma powstających  
odpadów innych niż niebezpieczne 808,732  
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Dalszy sposób postępowania z w/w odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne: 
Wytworzone odpady będą segregowane u „źródła” i czasowo magazynowane: 
• w magazynie odpadów niebezpiecznych w odpowiednich pojemnikach (pomieszczenia 

techniczne, niedostępne dla osób postronnych) – odpady niebezpieczne; 
• w wydzielonych miejscach/kontenerach w rejonie powstawania odpadu (miejsce 

niedostępne dla osób postronnych) - odpady inne niż niebezpieczne. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012. (Dz. U. poz. 21) art.3 ust. 1 pkt.32 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie czyszczenia i 
przeglądu neutralizatora ścieków kwaśnych, będzie podmiot który świadczy tą usługę, chyba 
ze umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Czasowe zagospodarowanie 
/magazynowanie/odbywać się będzie pomieszczeniu technicznym w zbiornikach 
przeznaczonych do czasowego gromadzenia zużytego i przepracowanego kwasu 
akumulatorowego dostarczanych przez podmiot świadczący usługi czyszczenia neutralizatora. 

Na etapie eksploatacji zostaną zawarte umowy z odbiorcami odpadów, z uwzględnieniem 
wymogów ustawy o odpadach dotyczących sposobów gospodarowania poszczególnymi 
rodzajami odpadów; tj. umowy zawierane będą tylko z odpowiednimi podmiotami 
posiadającymi zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów 
wydane na podstawie ustawy odpadach , a także zezwolenia na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 
Przy zawieraniu umów w przypadku, gdy zlecana będzie jedynie usługa transportu, w 
umowie będzie wskazywane miejsce, do którego odpady należy będzie dostarczyć. 
Kontrola związana z wytwarzaniem odpadów prowadzona będzie na podstawie ilościowej i 
jakościowej ewidencji odpadów oraz na sporządzaniu przez wytwórcę odpadów rocznych 
sprawozdań o wytwarzanych odpadach. 
 
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarowania odpadami 
1. Odpady będą zbierane w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów 

nadających się do odzysku, bez ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami 
innymi niż niebezpieczne. 

2. Odpady będą gromadzone w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o 
odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 

3. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności będą przekazywane do odzysku, a jeżeli jest 
to technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe – przekazywane będą do 
unieszkodliwienia w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska (z uwzględnieniem 
stosowania składowania jako najmniej korzystnego dla środowiska). 

4. Sposób gromadzenia odpadów niebezpiecznych nie będzie stanowił przeszkód w 
zastosowaniu zamierzonej metody odzysku lub unieszkodliwiania. 

5. Do magazynowania odpadów niebezpiecznych w szczelnych i oznakowanych pojemnikach 
zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach będzie wydzielone pomieszczenie magazynowe 
o szczelnej powierzchni. 

6. Teren gromadzenia odpadów wyposażony będzie w sprzęt umożliwiający szybką 
likwidację skutków awaryjnego wycieku wytworzonych odpadów (sorbenty, substancje 
neutralizujące, gaśnice) oraz zabezpieczony będzie przed dostępem osób postronnych i 
zwierząt. 

7. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie 
określają sposobu opakowania będą usuwane w opakowaniach wykonanych z materiału 
odpornego na działanie składników odpadu, które posiadać będą szczelne zamknięcia 
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zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i 
czynności ładunkowych. 

8. Wytwarzane odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym 
podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

9. Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami będzie zgodny z gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim programem gospodarki odpadami. 

 
5.4.2. Przyjęte rozwiązania chroniące środowisko w zakresie 

gospodarki odpadami 
 
Na terenie przedmiotowej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania w zakresie 
gospodarki odpadami chroniące środowisko: 
- wytwarzane odpady będą zbierane selektywnie i czasowo magazynowane w 

oznakowanych miejscach; 
- odpady będą magazynowane w warunkach uniemożliwiających negatywne 

oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi; 
- sposób magazynowania odpadów nie będzie negatywnie wpływał na dalsze 

procesy odzysku lub unieszkodliwienia odpadów; 
- zwieranie umów z odbiorcami odpadów, z uwzględnieniem wymogów ustawy o odpadach 

dotyczących sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów; tj. umowy 
zawierane będą tylko z odpowiednimi podmiotami posiadającymi zezwolenia na zbieranie, 
transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy odpadach , a 
także zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane 
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.); przy zawieraniu umów w przypadku, gdy 
zlecana będzie jedynie usługa transportu, w umowie będzie wskazywane miejsce, do 
którego odpady należy będzie dostarczyć; 

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 
Przyjęty sposób postępowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne oraz przyjęte rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarowania 
odpadami w tym, magazynowania oraz dalszego postępowania z nimi zgodny z 
obowiązującymi przepisami dają podstawę stwierdzenia, iż emisja z wytwarzanych odpadów 
nie będzie negatywnie oddziaływać na komponenty środowiska w tym zdrowie ludzi. 

 
5.4.3.  Wnioski i zalecenia dotyczące eksploatacji obiektu i uzgodnień 

administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Na terenie planowanego Centrum Handlowo-Usługowego prowadzona będzie ewidencja ilości 
i jakości powstających odpadów. Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności w 
zakresie gospodarki odpadami, czyli ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, na Inwestorze 
spoczywa wymóg:  
- przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jeżeli wytwarza powyżej 

1Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. 

Wniosek o wydanie stosownej decyzji (pozwolenie na wytwarzanie odpadów) powinien 
spełniać wymagania określone w przepisach prawo ochrony środowiska. 
Przed oddaniem obiektów do eksploatacji konieczne jest także podpisanie odpowiednich 
umów z odbiorcami odpadów zgodnie z posiadanymi przez nich decyzjami administracyjnymi 
z zakresu ustawy o odpadach. 
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5.5. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko   

 
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w okresie budowy będzie miało charakter 
krótkoterminowy (praca sprzętu budowlanego). 
Bezpośrednio planowana inwestycja oddziaływać będzie na środowisko w zakresie: 

• natężenia hałasu w związku z eksploatacja centrum tj.: 
o praca urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, pomocniczych 

(oddziaływanie długoterminowe - stałe), 
o ruch pojazdów (oddziaływanie długoterminowe – stałe), 

• wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających z działalnością centrum 
tj.: 
o emisja ze źródeł urządzeń technologicznych i z poruszających się pojazdów 

(oddziaływanie długoterminowe - stałe), 
• wytwarzania odpadów, z których część trafiać będzie na składowisko odpadów 

(odpady komunalne), a część przekazywana będzie do utylizacji (oddziaływanie 
pośrednie, długoterminowe – stałe), 

• wytwarzania ścieków tj.: 
o ścieków bytowych, przemysłowych (oddziaływanie długoterminowe – stałe), 
o wód opadowych lub roztopowych (oddziaływanie długoterminowe – 

chwilowe). 
Oddziaływaniem nieodwracalnym inwestycji jest jedynie umieszczanie pewnej ilości odpadów 
(typu komunalnego) na składowisku. Natomiast wszystkie inne oddziaływania będą 
odwracalne i ustąpią po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Długoterminowe oddziaływanie jest równoważne z oddziaływaniem, jakie powodować będzie 
eksploatacja przedmiotowego obiektu i zakończy się po zaprzestaniu działalności oraz 
uporządkowaniu terenu. 
 
Opis metod prognozowania 
W przypadku przedmiotowej inwestycji – polegającej na budowie centrum handlowo-
usługowego w Warszawie - w określaniu oddziaływania na środowisko wyróżnić można 
głównie dwie fazy tzn. fazę realizacji i fazę eksploatacji obiektu parkingowego. Faza likwidacji 
przedmiotowego obiektu jest odsunięta daleko w przyszłości – nawet na około 30-40 lat.  
Faza realizacji – prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko w tej fazie, 
uwzględniać może oddziaływanie w dwóch kategoriach, mianowicie: przygotowanie terenu 
pod inwestycję (rozbiórka istniejącego obiektu i prace ziemne) oraz budowa obiektu wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. Oddziaływanie na etapie realizacji będzie miało 
charakter okresowy i ograniczone będzie do szerokiego zakresu prac budowlanych, a jego 
skala uzależniona będzie od aktualnych przekształceń środowiska w granicach lokalizacji 
przedsięwzięcia. 
Faza funkcjonowania – wybudowanego i eksploatowanego budynku centrum – w tej fazie w 
przedmiotowym opracowaniu określano oddziaływanie na stosunki wodne, środowisko 
wodno-gruntowe, życie i zdrowie ludzi, a także wpływ na klimat akustyczny i powietrze 
atmosferyczne, związane z funkcjonowaniem obiektu.  
Faza likwidacji – polegać będzie na rozbiórce obiektu wraz z infrastrukturą techniczną. 
Prognozowany wpływ na środowisko tej fazy inwestycji uzależniony jest od przyjętego do 
realizacji celu, którego efektem może być budowa nowego obiektu budowlanego (o 
podobnym lub innym przeznaczeniu) bądź rekultywacja terenu polegająca na ukształtowaniu 
nowych walorów środowiska przyrodniczego.  
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5.6. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru 

 
Planowane obiekty wchodzące w skład Centrum Handlowo-Usługowego zalicza się do 
obiektów proekologicznych (w swej klasie obiektów), ze względu na wysoki standard 
stosowanych zabezpieczeń o znacznej skuteczności i sprawności. 
Omawiana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko, nie ma 
konieczności podejmowania działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko omawianej inwestycji 
(brak ingerencji w miejsca cenne przyrodniczo). 
 

Szczegółowy opis przewidywanych działań i rozwiązań mających na celu zapobieganie 
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przedstawiono w przedmiotowym opracowaniu. 
Poniżej przedstawiono zagadnienie w formie skróconej: 

Etap budowy - na etapie budowy, w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na 
środowisko zaleca się zastosować następujące działania ochronne: 
• zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, 

zabezpieczonym warstwą słaboprzepuszczalną ograniczającą przedostawanie się do 
gruntów ropy i smarów, 

• sprzęt wykorzystywany w trakcie robót budowlanych powinien być w dobrym stanie 
technicznym, systematycznie konserwowany, 

• w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje 
te należy zebrać i wywieźć do jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem, 

• drogi dojazdowe i teren budowy powinny być utwardzone i systematycznie zraszane 
wodą w celu ograniczenia nadmiernego pylenia, 

• powstające w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować i przekazywać, w 
miarę możliwości, do ponownego wykorzystania, 

• ścieki sanitarne z baz technicznych wywozić je do najbliższej oczyszczalni ścieków, 
• w przypadku potrzeby ujęcia wód opadowych z odwodnienia wykopów konieczne jest ich 

mechaniczne podczyszczenie z zawiesiny (piasku, gliny) przed wprowadzeniem do 
kanalizacji. 
 

Etap eksploatacji - na etapie eksploatacji, podobnie jak w przypadku prac budowlanych, 
wpływ inwestycji na środowisko zależny będzie od przyjętych rozwiązań zapobiegawczych. 

Powietrze atmosferyczne - źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będą 
przede wszystkim spaliny z pojazdów mechanicznych oraz emisja wyziewów z urządzeń 
technologicznych. Obliczenia symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 
powietrzu atmosferycznym, nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych. 
Zminimalizowanie wielkości emitowanych zanieczyszczeń poprzez: 
• zastosowanie ekologicznych technik ogrzewania czynników energetycznych 

eliminujących emisję do powietrza (dostawy energii cieplnej z PEC) – Inwestor 
zrezygnował z awaryjnego zasilania urządzeń ciepłowniczych paliwem gazowym – 
ograniczenie emisji, 

• odzysk ciepła na cele grzewcze poprzez zastosowanie nowoczesnych central 
wentylacyjnych, 

• filtry powietrza na wentylatorach wyciągowych, 
• dbałość o stan techniczny instalacji i urządzeń dla ochrony powietrza. 
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Hałas - źródłami hałasu będą pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające na teren parkingu, rampy 
rozładowczej, oraz urządzenia instalacji, odciągowej, grzewczo-wentylacyjnej i 
klimatyzacyjnej. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej projektowanych obiektów 
Inwestor zastosował nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak: 
• zminimalizowanie emisji poprzez przyjęcie rozwiązania organizacji parkingu w 

systemie podziemnym, 
• zastosowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o niskich parametrach 

akustycznych i wysokiej sprawności, 
• na kanałach odprowadzających na wyjściu z central wentylacyjnych zamontowanie 

tłumików, 
• urządzenia w wentylatorniach zamontowanie na wibroizolatorach, 
• przed urządzeniami do wyrzutu powietrza na dachu lub przed wejściem do 

wentylatorów zamontowanie tłumików, 
• organizację ekranów akustycznych w rejonie rampy rozładowczej (od strony 

południowej) z zadaszeniem nad bezpośrednim miejscem rozładunku samochodów 
dostawczych typu TIR i mniejszych pojazdów, 

• dodatkowe rozwiązanie organizacyjne ograniczające hałas drogowy tzn. 
zastosowanie zamiast skrzyżowania - ronda (płynność jazdy, ograniczenie intensyfikacji 
cykli hamowania i przyspieszania - „pisku” hamulców i kół oraz wysokich obrotów silnika), 
mieszanek asfaltowych o obniżonej emisji hałasu. 

Środowisko gruntowo-wodne - inwestycja przewiduje zastosowanie urządzeń i instalacji 
ochronnych gwarantujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gruntów i wód 
podziemnych są to: 
• zastosowanie odpowiednich separatorów i osadników w zależności od rodzaju 

ścieków, 
• szczelne skanalizowane nawierzchnie w miejscach kontaktu z substancjami 

ropopochodnymi, 
• odprowadzenie powstających ścieków w systemie kanalizacji rozdzielczej 

(sanitarnej, deszczowej, technologicznej), 
• zaprojektowanie rozdzielczej kanalizacji dla wód opadowych lub roztopowych 

„czystych” i „brudnych”, 
• oczyszczenie zanieczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych, dróg 

wew., placów. Wody opadowe „zaolejone” kierowane będą do układu oczyszczania 
składającego się z odstojnika i separatora substancji ropopochodnych, 

• oczyszczenie ścieków przemysłowych w separatorze tłuszczu, oraz w 
neutralizatorze ścieków kwaśnych, 

• powtórne wykorzystanie czystych wód opadowych (zasilenie mis ustępowych, 
schładzanie urządzeń klimatyzacyjnych). 

Gospodarka odpadami - Inwestor zobligowany jest do prowadzenia działań mających na 
celu minimalizację powstających odpadów, ponadto: 
• odpady niebezpieczne przekazywane będą specjalistycznym firmom zajmującym się 

usuwaniem i utylizacją tego typu odpadów, 
• segregacja odpadów (możliwość ponownego wykorzystania surowców); 
• odpady o charakterze i składzie zbliżonym do odpadów bytowo-gospodarczych, ze 

względu na swój skład (papier, odpady folii, opakowania) powinny być 
magazynowane selektywnie i przekazywane do dalszego, gospodarczego 
wykorzystania. 

 
Ponadto Inwestor planuje zastosować następujące ekologiczne rozwiązania: 

• budynek spełniać będzie normowe wymagania energetyczne wynikające z 
rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
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i ich usytuowanie, czego efektem będzie znaczne ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej oraz cieplnej w stosunku do dotychczas budowanych galerii handlowych 
(ograniczenie zużycia energii o średnio 40-50% w skali roku), 

• ciepło dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w całości będzie pochodzić z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

• wykorzystywane będą układy solarne na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, 

• przewiduje się zastosowanie pełnego ciągłego monitoringu stężenia CO2 w obiekcie, 
aby ograniczać do niezbędnego minimum wydajność wentylacji mechanicznej, 

• wyposażenie obiektu w urządzenia do odzysku ciepła, w celu ograniczenia zużycia 
energii, 

• zastosowanie baterii fotowoltaicznych oraz oświetlenia obiektu będzie opartego 
głównie o źródła typu LED, w celu ograniczenia zużycia energii. 

 
Taki dobór urządzeń technologicznych oraz ww. zabezpieczenia zastosowane w fazie ich 
eksploatacji gwarantują należytą ochronę środowiska naturalnego będącego w sąsiedztwie 
projektowanej inwestycji i odpowiednie zminimalizowanie oddziaływania przedmiotowego 
obiektu na zabudowę mieszkaniową oraz zdrowie i życie ludzi. 

Brak ingerencji w miejsca cenne przyrodniczo, brak wymogu kompensacji przyrodniczej. 

W ramach wzbogacenia przedsięwzięcia przewidziano realizację tzw. „zielonych dachów” oraz 
„zielonego ogrodu” na dachu obiektu dostępnego dla klientów i mieszkańców. Inwestor 
planuje również na terenie biologicznie czynnym nasadzenie dodatkowo zieleni niskiej oraz 
wysokiej. 
 
 
Etap likwidacji - na etapie likwidacji, podobnie jak na etapie budowy, wszelkie prace z 
użyciem sprzętu i maszyn budowlanych powinny być wykonywane sprawnym technicznie, 
poddawanym regularnym konserwacjom sprzętem (ograniczenie hałasu, spalin). Powstające 
w wyniku rozbiórki odpady powinny być, w miarę możliwości, wykorzystane do celów 
przemysłowych. 
 
 
 
6. PODSUMOWANIE OCENY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ORAZ 

WYTYCZNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
 
Przy uwzględnieniu założeń projektowych oraz uwag i zaleceń dla obiektów podobnego typu 
oraz decyzji administracyjnych, można stwierdzić, iż dla zabezpieczenia środowiska 
naturalnego należy:  
• wykonać wszystkie systemy zabezpieczeń oraz sposoby organizacji przewidzianych w 

programach oceny i minimalizacji zagrożeń dla środowiska, tj. ogrzewania obiektu 
kubaturowego przy użyciu energii cieplnej (z PEC), zastosowanie urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o niskich parametrach akustycznych i wysokiej 
sprawności, 

• wydzielić miejsce magazynowania poszczególnych odpadów w pojemnikach zamkniętych 
z możliwością prawidłowej ich segregacji. Przed uruchomieniem należy zawrzeć 
stosowane umowy i uzgodnienia na odbiór poszczególnych odpadów na składowisko 
odpadów, odzysk lub utylizację oraz uzyskać stosowną decyzję z zakresu gospodarki 
odpadami, 

• wykonać kanalizację w systemie wewnętrznej kanalizacji rozdzielczej z podziałem na: 
sanitarną, deszczową (czystą i tzw. „zaolejoną”), technologiczną, 



G E O W I Z J E R    K a t o w i c e                                                                            www.geowizjer.pl 

__________________________________________________________________________________________ 
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY, Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w  Warszawie 
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego”.  

66 

• zastosować podczyszczanie ścieków przemysłowych, 
• zastosować podczyszczanie wód opadowych tzw. „brudnych” (zgodnie z projektem 

budowlanym), 
• ograniczyć uciążliwości inwestycji do granic, do których Inwestor posiada tytuł prawny. 

Ponadto: 
• w trakcie prowadzenia prac związanych z budową centrum inwestor zadba o 

zabezpieczenie środowiska przed wystąpieniem niekorzystnego oddziaływania o 
charakterze długotrwałym i nieodwracalnym, 

• Inwestor - obowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, (Dz. U. poz. 21) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 62 poz. 627 z poź. zm.), 

• Inwestor – obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Dz.U.2005 Nr 239 poz.2019 z póź. zm.) – tj. uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością 
innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego, 

• zostaną dotrzymane wartości normatywne hałasu określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2012r. (Dz. U. z 2012r poz. 1109) zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej. 

Ze względu na charakter obiektu, gdzie aranżacje pomieszczeń tworzyć będą najemcy 
powierzchni handlowych i usługowych, mogą pojawić się drobne korekty w ilości urządzeń 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, itp. Może wystąpić również nieznaczna zmiana lokalizacji 
zaprojektowanych urządzeń (w obrębie dachu). Jednakże charakter zmian oraz przyjęcie dla 
dodatkowych urządzeń parametrów analogicznych jak wykazanych w raporcie, ewentualne 
zmiany nie spowodują dodatkowego oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Przyjęte założenia zapewniają należytą ochronę tych elementów środowiska, które w wyniku 
budowy i funkcjonowania obiektu mogłyby ulec pogorszeniu. Można, więc uznać, że 
przedstawiony do oceny projekt inwestycji zawiera wszystkie zalecenia zawarte w „Raporcie 
oddziaływania inwestycji na środowisko” oraz uzgodnieniach administracyjnych i 
branżowych. Tak, więc należy przyjąć, że rozwiązania projektowe - zgodne z założeniami 
projektowymi ocenianymi na etapie „Raportu oddziaływania na środowisko...” zapewniają 
należyte zabezpieczenie środowiska w rejonie oddziaływania planowanej inwestycji. 

Na omawianym terenie planowanej inwestycji nie występują:  
• Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, 
poz. 510 z późn. zm.), 

• Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 
(Dz. U. Nr 25, poz. 133 wraz ze zm. Dz.U.Nr 67 poz.358 z późn. zm.). 

W ramach zakresu planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Brak jest na omawianych 
obszarach gatunków chronionych flory i fauny. Ponadto w zasięgu planowanej budowy 
obiektów nie znajdują się jakiekolwiek obiekty cenne z punktu widzenia przyrodniczego, nie 
będzie, więc one miały negatywnego wpływu na stan środowiska w omawianym zakresie. 
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7. METODY OCENY, PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA ORAZ WYKORZYSTYWANE 
DANE O ŚRODOWISKU, A TAKŻE STWIERDZONE BRAKI I 
NIEDOSKONAŁOŚCI W TYM ZAKRESIE. 

 
7.1. Metody stosowane przy określeniu wpływu inwestycji na stan powietrza  
 atmosferycznego. 
 
Obliczenia, symulujące wpływ na atmosferę planowanej inwestycji i warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano zgodnie z referencyjnymi metodykami 
modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U.Nr16, poz.87). Wyniki emisji oraz rozprzestrzeniania 
zanieczyszczeń oparto na obliczeniach programu komputerowego OPERAT FB 
uwzględniającego wytyczne Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu. 

 
7.2. Metody stosowane przy określeniu wpływu inwestycji na klimat akustyczny. 
 
Metodykę w zakresie oceny uciążliwości akustycznej inwestycji przedstawiono w załączniku 
nr 10.1./10.2.  

Niniejszy Raport OŚ sporządzono w oparciu o wszelką dostępną wiedzę, umiejętności oraz 
doświadczeniami w zakresie realizacji tego typu obiektów zespołu autorskiego, 
ograniczonych zdobytymi materiałami informacyjnymi od Inwestora. Przeprowadzona ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczona mogłaby być  stanem założeń 
projektowych dla planowanej inwestycji. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji 
wszelkich potencjalnych oddziaływań zarówno na etapie budowy, jak i funkcjonowania 
planowanych przedsięwzięć.  
 
 
 
8. UWZGLĘDNIENIE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
 
Oceniana inwestycja – Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA KABATY nie spowoduje 
utrudnień i ograniczeń w stosunku do osób trzecich. 
 

8.1. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem. 

 
Na etapie sporządzenia karty informacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia nie było 
żadnych sygnałów dotyczących ewentualnego niezadowolenia społecznego. Ponieważ raport 
w swoich założeniach uwzględniał informacje zawarte w karcie dlatego zakładano, iż 
planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem niezadowolenia społecznego wynikłego 
z funkcji inwestycji (brak merytorycznego uzasadnienia - lokalizacja na terenie, który zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest m.in. pod usługi, 
ponadto na przedmiotowym terenie funkcjonuje hipermarket). 
 

Wybudowanie Galerii KABATY pozwoli na zgromadzenie w jednym obiekcie wielu sklepów o 
różnym asortymencie oraz wielu punktów usługowych i rekreacyjnych, a także lokali 
gastronomicznych. Zgromadzenie w jednym miejscu tak wielu obiektów znacznie ułatwia 
mieszkańcom funkcjonowanie, gdyż unikają czasochłonnego przemieszczania się między 
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sklepami. Realizacja planowanej inwestycji wpłynie także na poprawę warunków 
krajobrazowych przedmiotowego terenu. Budynek został zaprojektowany w pełni jako 
nowoczesny obiekt handlowy, a jego podstawowym założeniem jest dostosowanie skali 
zarówno urbanistycznej jak i architektonicznej do sąsiedniej zabudowy. Forma 
architektoniczna projektowanego obiektu i stworzenie lokalnych skwerów zieleni i elementów 
małej architektury znacznie podniesie walory estetyczne okolicy w stosunku do obecnego 
zagospodarowania (patrz załącznik – dokumentacja fotograficzna, wizualizacja). 
Projektowane centrum zlokalizowane będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, co 
umożliwi okolicznym mieszkańcom korzystanie z niego bez konieczności przemieszczania się 
środkami komunikacyjnymi. Istotny jest również fakt, iż powstanie centrum handlowego 
spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców. Centra handlowe 
skupiają głównie najemców sieciowych więc nie są powinny być zagrożeniem dla lokalnych 
punktów handlowo-usługowych. 
Realizacja inwestycji nie może jednak naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, 
obejmujących w szczególności: 

• dostęp do drogi publicznej; 
• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej, gazu oraz ze środków łączności oraz możliwości dopływu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne, promieniowanie, 

• ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 

Jednakże w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego uzgodnienia 
raportu zaczęła napływać korespondencja od stron postępowania, z której wynikło, iż grupa 
mieszkańców mieszkająca najbliżej planowanej inwestycji, zwróciła uwagę na sprawy 
związane m.in. z: 

- funkcjonowaniem istniejącego hipermarketu tj. w zakresie: hałasu generowanego z 
placu dostaw, parkowanie pojazdów ciężarowych z włączonymi silnikami i agregatami 
chłodniczymi, głośnej pracy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na dachu, 
szczególnie w okresie letnim m.in. z powodu wyeksploatowania urządzeń i braku 
zabezpieczenia przed hałasem, składowania opadów na placu dostaw, 

- na etapie budowy przedsięwzięcia tj. w zakresie: wpływu na konstrukcję i 
posadowienie sąsiednich budynków, wpływu na podziemną infrastrukturę metra, 
naruszenia stosunków wodnych, uciążliwości związanych z prowadzeniem prac 
budowlanych, 

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia tj. w zakresie: odseparowania zaplecza dostaw 
od istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej, likwidacji dostaw od wschodniej 
strony działki, zwiększenia zastosowania rozwiązań projektowych dla planowanego 
przedsięwzięcia, w tym urządzeń na dachu obiektu oraz dla stref dostaw 
(skuteczności planowanych zabezpieczeń dla urządzeń na dachu obiektu oraz 
skuteczności planowanego ekranu akustycznego o wysokości 10 m w obrębie strefy 
dostaw), rezygnacji z dodatkowych doków oraz nowoprojektowanej drogi po 
wschodniej stronie dla dostaw gastronomi, zastosowania podziemnej strefy dostaw, 
utrudnień komunikacyjnych spowodowanych wzrostem natężenia ruchu, zwiększenia 
emisji do powietrza oraz wytwarzanych odpadów, negatywnego wpływu na rezerwat 
przyrody - Las Kabacki. 

 

Przedmiotowa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawiera uzupełnienia 
będące odpowiedzią na ww. uwagi stron postępowania administracyjnego. 
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Inwestor podjął próbę załagodzenie protestu i poprosił mieszkańców, należących do 
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zaruby 9, o przedstawienie swoich uwag, na które odpowiedział 
pismem przesłanym drogą mailową. Inwestor pierwsze spotkanie z Wspólnotą odbył już w 
2011 roku. W ramach otwartej polityki informacyjnej oraz dialogu z lokalnymi 
społecznościami Inwestor przygotowuje się i planuje zorganizowanie dalszych spotkań z 
wszystkimi podmiotami i osobami zainteresowanymi planowaną inwestycją. Dodatkowo 
przewiduje się działania mające zapewnić zainteresowanym pełną informację o kolejnych 
etapach realizacji inwestycji. 
Obowiązek ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich wynika z Ustawy Ministra dn. 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 późn. zm.), oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z póź. zm.). 
Według art. 5 ww. ustawy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi, należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych dotyczących m. in.: odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami. W porównaniu do stosowanych w 
Polsce rozwiązań techniczno-technologicznych rozwiązania związane z budową 
przedmiotowego obiektu należy uznać za ogólnie stosowane i właściwe z punktu widzenia 
ochrony środowiska w warunkach krajowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania 
techniczno - technologiczne w zdecydowany sposób ograniczą możliwość zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, a projektowane przedsięwzięcie (pod względem uciążliwości) nie 
ograniczy funkcji terenów przyległych i nie ograniczy interesów osób trzecich. 
 

Głównym źródłem konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem są 
obawy związane z pogorszeniem klimatu akustycznego na terenach z nią sąsiadujących. 
Wobec powyższego Inwestor przewidział szereg zabezpieczeń, których odzwierciedlenie 
znajduje się w Raporcie i opracowaniu pod nazwą Analiza Akustyczna Inwestycji stanowiącej 
załącznik nr 10.1./10.2. do raportu. 
Jak wynika z przeprowadzonych analiz, funkcjonowanie planowanego obiektu handlowego 
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji oraz nie spowoduje 
przekroczeń wartości poziomu hałasu poza granice, do których Inwestor posiada tytuł 
prawny (przy zachowaniu wytycznych z analizy). 
Jednocześnie wartości normatywne hałasu zostaną zachowane poprzez zastosowanie 
poniższych rozwiązań tj.: 
- parkingu podziemnego ograniczającego uciążliwość związaną z ruchem samochodów, 
- zastosowanie nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych o niskich parametrach 

akustycznych z systemem tłumików akustycznych/wibroizolatorów, obudów 
dźwiękochłonnych i wysokiej sprawności, 

- zastosowanie attyk na każdym poziomie dachu, dodatkowo zabezpieczających tereny 
sąsiednie przed hałasem z urządzeń mechanicznych, 

- organizację ekranów akustycznych w rejonie rampy rozładowczej (od strony 
południowej) z zadaszeniem nad bezpośrednim miejscem rozładunku samochodów 
dostawczych typu TIR i mniejszych pojazdów - ekranowanie, to forma ochrony, 
zaproponowana przez mieszkańców, podczas konsultacji na etapie projektowania 
obiektu, 

- rezygnacja z nocnych dostaw dla sklepu TESCO, 
- dostawy dla lokali gastronomicznych po wschodniej stronie wyłącznie od strony ul. 

Wąwozowej oraz ograniczenie długości odcinka drogi dostaw, 
- alternatywnego rozwiązania strefy dostaw dla gastronomi na poziomie -1 z wjazdem i 

wyjazdem od ul. Wąwozowej z utrzymaniem strefy dostaw od wschodu, jako 
rezerwowego, używanego w sytuacjach awaryjnych, 
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- wykonanie ogrodzenia pełnego o wysokości 2,5m od strony wschodniej wzdłuż drogi 
technicznej /drogi do obsługi elewacji budynku, odśnieżania obiektu itp./ pełniącego 
funkcję ekranu z dyfraktorem. 

Inwestor przewiduje również zastosować rozwiązanie organizacyjne, które może 
spowodować zmniejszenie emisji hałasu z przylegających do inwestycji ciągów 
komunikacyjnych. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie zamiast skrzyżowania - ronda 
(płynność jazdy, ograniczenie intensyfikacji cykli hamowania i przyspieszania - „pisku” 
hamulców i kół oraz wysokich obrotów silnika), mieszanek asfaltowych o obniżonej emisji 
hałasu.  
Klimat akustyczny na terenie sąsiadującym z inwestycją determinowany jest hałasem 
pochodzącym od pobliskich ciągów drogowych. Wykonane pomiary hałasu w przedziale 24 
godzinnym wraz z natężeniem ruchu oraz wykonane na ich podstawie mapy zasięgów 
oddziaływania wskazują na przekroczenia wartości dopuszczalnych. Jednakże zastosowanie 
ww rozwiązania poprawią istniejąca sytuację. 

Jednocześnie Inwestor zrezygnował z awaryjnego ogrzewania gazem obiektu. Planuje się 
ogrzewanie obiektów poprzez zasilanie urządzeń grzewczych energią cieplną z miejskiej sieci 
ciepłowniczej (brak emisji ze źródeł ciepła). 

W ramach gospodarki odpadami Inwestor zapewni magazynowanie wytwarzanych odpadów 
zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia 
ludzi. Odpady następnie będą przekazywane zewnętrznym firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenie, zgodnie z Ustawą o odpadach, na dalsze ich zagospodarowanie. 
Odbiór odpadów będzie odbywać się z częstotliwością zapewniającą dotrzymanie 
higienicznych warunków w miejscach magazynowania odpadów na terenie galerii handlowej. 
Odpady komunalne wytwarzane przez użytkowników galerii handlowej będą podlegać 
selektywnej zbiórce, zgodnie z gminnym ustaleniami gospodarowania odpadami (tekst 
ujednolicony Uchwały Nr XLIX/1366/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 
stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta stołecznego Warszawy). Sposób selektywnej zbiórki, pojemniki, ich rodzaje i ilości 
należy dostosować do zapisów w/w Uchwały, jak również zapisów umowy, jaką Inwestor 
podpisze z ewentualnym odbiorcą odpadów komunalnych z terenu galerii handlowej. 
Wspomniane wymagania określono w §15, §16, §17 uchwały i dotyczą, m.in.: 

- rodzaju i minimalnej pojemności pojemników  
- warunków utrzymywania pojemników 
- warunków rozmieszczenia pojemników. 

Planowana inwestycja, zlokalizowana na terenie obecnie funkcjonującego obiektu 
handlowego, nie ma bezpośredniej łączności z terenami chronionymi przyrodniczo i jest od 
nich oddzielona zwartą zabudową mieszkaniową. Ze względu na fakt, iż planowana 
inwestycja jest oddalona od chronionych form przyrody, a uciążliwe oddziaływanie obiektu 
zgodne jest z przyjętymi normami i mieści się w granicach terenu pod planowaną inwestycję, 
realizacja przedsięwzięcia nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych oddziaływań na 
chronione gatunki oraz siedliska. 
W ramach wzbogacenia obiektu Inwestor przewidział realizację tzw. „zielonych dachów” oraz 
„zielonego ogrodu” na dachu obiektu dostępnego dla klientów i mieszkańców. 
Inwestor planuje również zastosować następujące rozwiązania ekologiczne: 
1. budynek spełniać będzie wymagania energetyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926), czego efektem będzie znaczne ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w stosunku do dotychczas budowanych galerii 
handlowych (ograniczenie zużycia energii o średnio 40-50% w skali roku), 
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2. ciepło dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
obiekcie w całości będzie pochodzić z istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej, 

3. wykorzystanie układów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
4. budynek będzie spełniać podwyższone wymagania akustyczne - będzie to osiągnięte 

poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń pracujących z niższymi wydajnościami, 
urządzeń o podwyższonym stopniu wytłumienia hałasu oraz poprzez zastosowanie 
ekranów akustycznych, w miejscach, w których będzie to wymagane, 

5. przewiduje się zagospodarowanie czystych wód opadowych dla potrzeb spłukiwania w 
toalet oraz dla potrzeb schładzania urządzeń klimatyzacyjnych, 

6. przewiduje się zastosowanie pełnego ciągłego monitoringu stężenia CO2 w obiekcie, aby 
ograniczać do niezbędnego minimum wydajność wentylacji mechanicznej, 

7. obiekt wyposażony będzie w urządzenia do odzysku ciepła, co pozwoli na ograniczenia 
zużycia energii, 

8. przewiduje się zastosowanie baterii fotowoltaicznych, 
9. oświetlenie całego obiektu będzie oparte głównie o źródła typu LED, które pozwolą na 

ograniczenie zużycia energii. 
 
Oceniając działalność obecnie funkcjonujących podobnych obiektów handlowych, przy 
spełnieniu omówionych w niniejszym opracowaniu rozwiązań technicznych i 
technologicznych, minimalizujących tym samym skutki uciążliwości środowiskowej, centra 
handlowe nie pełnią jedynie funkcji handlowej ale przyciągają dodatkowo klientów 
organizowanymi imprezami o charakterze kulturalno-oświatowym. Łączenie funkcji galerii 
handlowej i galerii sztuki czy organizowanie wydarzeń kulturalnych sprawia, iż klienci nie 
przychodzą tylko na zakupy, ale i jest to sposób spędzenia wolnego czasu z najbliższymi. 
 
Reasumując Inwestor mając na względzie interes okolicznych mieszkańców oraz środowisko 
naturalne przewiduje, znane i dostępne mu rozwiązania techniczne i technologiczne - zgodne 
z prawem i obowiązującymi norami - dla zminimalizowania skutków uciążliwości 
środowiskowych, życia i zdrowia ludzi oraz możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych. 
 
 
 
9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCE SIĘ W 

ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 
 
W ramach zakresu planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Brak jest na omawianym 
obszarze gatunków chronionych flory i fauny. Na przedmiotowym terenie nie ma ograniczeń 
związanych z koniecznością szczególnej ochrony środowiska naturalnego. Ponadto w zasięgu 
planowanej budowy obiektu nie znajdują się jakiekolwiek obiekty cenne z punktu widzenia 
przyrodniczego, nie będzie więc ona miała negatywnego wpływu na stan środowiska w 
omawianym zakresie.  
Planowana inwestycja, zlokalizowana w granicach terenów zurbanizowanych miasta st. 
Warszawy, nie ma bezpośredniej łączności z terenami chronionymi w ramach sieci NATURA 
2000, i jest od nich oddalona zwartą zabudową mieszkaniową. Realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych oddziaływań na chronione 
gatunki oraz siedliska. 
Poniżej opisano najbliżej zlokalizowane elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną. 
Najbliżej zlokalizowanym obszarem chronionym sieci Natura 2000 jest Las Natoliński (kod 
obszaru PLH140042). Położony jest on w odległości ok. 0,65 km na północny-wschód od 
planowanej inwestycji, na terenie dzielnicy Mokotów. Jest to izolowany fragment 
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starodrzewu, w którym dominują zbiorowiska leśne w typie grądów. Niewielki udział mają 
zbiorowiska łąkowe.  
Las Natoliński zlokalizowany jest w południowej części miasta stołecznego Warszawa na 
terenie dzielnicy Mokotów. Według podziału fizyczno geograficznego mieści się w granicach 
mezoregionu Doliny Środkowej Wisły (318.75). Jest to izolowany fragment starodrzewu, w 
którym dominują zbiorowiska leśne w typie grądów. Niewielki udział mają zbiorowiska 
łąkowe. Pomimo położenia w granicach miasta, drzewostany grądu mają puszczański 
charakter i zasoby martwego drewna 67m3/ha. Grądy rezerwatu cechują się wysoką 
bioróżnorodnością gatunków typowych dla naturalnych lasów. Dzięcioł średni ma tu 
populację o prawdopodobnie największym zagęszczeniu na Mazowszu. Las Natoliński do dziś 
jest zapleczem parkowym Natolińskiego zespołu pałacowo-parkowego. Na jego terenie 
skupionych jest ponad 1000 drzew o charakterze pomnikowym. Nie jest dostępny dla 
zwiedzających. Początki założenia Natolińskiego zespołu pałacowo-parkowego sięgają 
schyłku XVII wieku, a część drzewostanów wchodzących w skład zaplecza parkowo leśnego 
jest jeszcze starsza. Wartości przyrodnicze splatają się tu bardzo silnie z kulturowymi. 
Praktycznie niedostępny dla przygodnych osób Las Natoliński obecnie jest jednym z lepiej 
zachowanych w Warszawie tego typu obiektów. Ze względu na utrudniony dostęp stan 
poznania jego przyrody jest jednak niedostateczny. Znaczenie Lasu Natolińskiego w skali 
miasta stołecznego Warszawa i regionu jest bardzo duże, chociażby ze względu na liczbę 
zachowanych tu drzew pomnikowych. Teren ten jest ostoją wielu unikalnych w regionie 
gatunków owadów. Liczna populacja pachnicy dębowej, w tym jednej z najsilniejszych na 
Mazowszu populacji pachnicy dębowej. 
Praktycznie niedostępny dla przygodnych osób Las Natoliński obecnie jest jednym z lepiej 
zachowanych w Warszawie tego typu obiektów. 
Najbliższe obszary chronione położone w rejonie projektowanej inwestycji to: 
• Rezerwat Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego. Jest on oddalony około 0,5km na 

południowy-zachód od przedmiotowej inwestycji. Zajmuje powierzchnię  920,82ha i 
stanowi pozostałość po Puszczy Mazowieckiej. Na terenie rezerwatu występują prawie 
wszystkie gatunki drzew rosnących w Polsce: sosna, dąb, brzoza, osika, lipa, klon, 
modrzew europejski, buk i świerk. Najcenniejszym elementem jest starodrzew sosnowy z 
domieszką modrzewia i starodrzew sosnowo-dębowy w wieku do 130 lat. O jego wartości 
przyrodniczej świadczy liczba występujących na jego terenie 623 gatunków roślin 
naczyniowych, oraz  62 gatunków drzew i krzewów. Rośnie tu 13 pomników przyrody w 
tym kilka o imponujących wymiarach jak np. świerk pospolity o obwodzie 160 cm i 
wysokości 32 m oraz dąb czerwony o obwodzie 145 cm. Wędrując szlakami spotkać 
można tu m.in. sarny, dziki, jenoty i borsuki, obserwować wiele gatunków chronionych 
ptaków. 

Planowana inwestycja, zlokalizowana będzie na terenie obecnie funkcjonującego 
hipermarketu i nie ma bezpośredniej łączności z terenami chronionymi w ramach sieci 
NATURA 2000, i jest od nich oddalona zwartą zabudową mieszkaniową. 
Ze względu na fakt, iż planowana inwestycja jest znacznie oddalona od powyższych form 
ochrony przyrody a uciążliwe oddziaływanie obiektu mieści się w granicach terenu pod 
planowaną inwestycję, nie będzie ona miała negatywnego wpływu na stan środowiska w 
omawianym zakresie. 
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10. USTALENIE, CZY UCIĄŻLIWE ODDZIAŁYWANIE OBIEKTÓW NA 
ŚRODOWISKO MIEŚCI SIĘ W GRANICACH TERENU, WSKAZANIE 
KONIECZNOŚCI USTALENIA OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA ORAZ MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE 
NA ŚRODOWISKO 
 

Planowana inwestycja mogłaby powodować uciążliwość wykraczającą poza granicę terenu 
pod nią przeznaczonego w zakresie trzech czynników: emisji zanieczyszczeń powietrza, 
zmiany klimatu akustycznego i stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Parametry z 
wytycznych ujęto w obliczeniach i analizach szacujących skalę zagrożenia inwestycji. 
Na podstawie wykonanych obliczeń i analiz można stwierdzić, że: 

Uciążliwe oddziaływanie obiektu mieści się w granicach terenu pod planowaną 
inwestycję: dotyczy to zarówno emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jak i 

wpływu na klimat akustyczny oraz środowisko glebowo-wodne. 

Uwarunkowania lokalizacyjne, zgodne z obowiązującym planem miejscowym, oraz wyliczony 
zasięg oddziaływań przedstawiony w przedmiotowym raporcie oddziaływania inwestycji, daje 
podstawę do stwierdzenia, iż zasięg projektowanego zamierzenia inwestycyjnego 
ograniczony będzie do granic terenu pod przedsięwzięcie (zgodnie z załącznikami raportu 
dot. emisji hałasu i emisji do powietrza.) 
Tak, więc z punktu widzenia przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, ograniczeń w 
zakresie przeznaczenia terenu oraz wymagań technicznych dotyczących obiektów 
budowlanych i sposobów korzystania z nich, nie ma konieczności ustanowienia obszaru 
ograniczonego użytkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Uwzględniając położenie planowanego przedsięwzięcia, charakter i wielkość oddziaływań, nie 
ma możliwości jakichkolwiek oddziaływań transgranicznych. 
 
 
 
11. WNIOSKI, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE WYMAGAŃ OCHRONY 

ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
I EKSPLOATACJI INWESTYCJI (MONITORING ŚRODOWISKA). 

 
Instalacje wchodzące w skład inwestycji będą pod ciągłym nadzorem pracujących przy niej 
przeszkolonych pracowników. Ewentualne nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu będą 
momentalnie usuwane. W trybie art. 36 ustawy o odpadach posiadacz odpadów zobowiązany 
jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym 
katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. 
Obliczenia i analizy założeń projektowych wykazały, iż planowany obiekt nie będzie stanowił 
zagrożenia dla środowiska.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 
wody rozpatrywana inwestycja nie wymaga monitorowania. 
Funkcjonowanie obiektu może być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców ze względu na 
wzrost ruchu samochodów. Jednakże Inwestor przez prawidłowe rozwiązania komunikacyjne 
(parking podziemny) ograniczy uciążliwość związaną z ruchem samochodów. Wartości 
normowe poziomu hałasu zostaną również dotrzymane poprzez zastosowanie nowoczesnych 
urządzeń wentylacyjnych o niskich parametrach akustycznych z systemem tłumików 
akustycznych/wibroizolatorów i wysokiej sprawności, wykonaniu ogrodzenia pełnego o 
wysokości 2,5m, które stanowić będzie ekran dla ruchu pojazdów poruszających się do stref 
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dostaw wzdłuż wschodniej granicy obiektu oraz poprzez organizację ekranów akustycznych 
w rejonie rampy rozładowczej (od strony południowej). 
Teren, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji, posiada aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe terenu:  
• usługi, urządzenia komunikacyjne – w tym: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400m2, parkingi strategiczne „parkuj i jedź” oraz pętla autobusowa; 
w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie inwestycji, na terenie określonym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako: 
• ulica główna; 
• ulica lokalna.  
Zatem planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przedmiotowego terenu. 
Powstanie centrum handlowego wśród zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej) przyczyni 
się do stworzenia nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców i skonsolidowania 
drobnej działalności usługowej.  
Przenoszenie obiektów handlowo-usługowych poza miasto (ze względu na bariery polityczne, 
niższą cenę gruntów) powoduje niepotrzebne rozpraszanie zabudowy miast i konieczność 
niepotrzebnych podróży mieszkańców - w rezultacie większe zanieczyszczenie środowiska. 
Centra handlowo-usługowe mogą być rozsądnie wkomponowane w istniejące miasta z 
zachowaniem ich lokalnej architektury. 
W niniejszym opracowaniu nie brano pod uwagę wymagań wynikających z innych 
uwarunkowań - np. przepisy ppoż., czy wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jako że były lub będą one oceniane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny. 
 
 

Z punktu widzenia ochrony środowiska brak jest przeciwwskazań do budowy 
i eksploatacji Centrum Handlowo-Usługowego GALERIA KABATY 

przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 14, 
wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego. 


