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Operat wodnoprawny  

został sporządzony w celu uzyskania pozwolenia i przedłużenia umowy na: 

odprowadzanie: 

1. Oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu 

melioracyjnego  

z terenu stacji paliw w m. Lipno, ul. Wojska Polskiego. 

2. Oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni do kanalizacji 

sanitarnej ogólnospławnej w m. Lipno, ul. Wojska Polskiego 

 

 

 

 

Operat wodno prawny na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i 

ścieków przemysłowych 

opracowano przez:  

zespół specjalistów w zakresie Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego oraz 

Odnawialnych Źródeł Energii pod kierunkiem mgr inż. Stanisława Linert 

przy współpracy:  

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka zo.o. w Lipnie; ul. Wojska Polskiego 

 

 

 

 

                                                        mgr inż. STANISŁAW LINERT 

                                                      Inżynieria Ochrony Środowiska 

                                                      w zakresie Systemów Ochrony Środowiska,  

                                                     Odnawialnych i Nieodnawialnych Źródeł Energii;   

                                                       Projektowanie, Nadzór i  Oceny Stanu Technicznego 

                                                     UAN – NB – 8386 / 5 38 / 85 Wk 

                                               KUP / IE / 0431 / 03 
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Za w a r t o ś ć     o p r a c o w a n i a 

 

I. Zawartość opisowa 

1. Podstawa Opracowania 

2. Cel i zakres korzystania z odprowadzania wód opadowych i oczyszczonych ścieków 

przemysłowych 

3. Podmiot ubiegający się o przedłużenie pozwolenie wodno prawnego 

4. Morfologia terenu oraz wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i 

podziemne 

5. Formy ochrony przyrody utworzone na podstawie Ustawy O Ochronie Przyrody z 

dnia 16. 04. 2004 r. w zakresie i zasięgu oddziaływania i korzystania z wód 

6. Charakterystyka – opis prowadzonej działalności 

7. Bilans wodno - ściekowy 

8. Charakterystyka urządzeń istniejących i prowadzących procesy oczyszczania 

9. Monitoring lokalny 

10. Ustalenia wynikające z korzystania wód w obrębie Regionu Wodnego 

11.  Zestawienie danych do przedłużenia ważności pozwolenia wodno prawnego 

12.  Wnioski i zalecenia do dalszej eksploatacji 

 

II. Załączniki  - dokumenty 

1. Decyzja nr. OŚ. 6223-10/07 z dnia 06. 06. 2007 r. Starosty Lipnowskiego na 

wydanie pozwolenia wodno prawnego dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 

Sp.zo.o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8 

2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr. OPC/224/W/OPO/2011/MJ z 

dnia 28 lutego 2011 na udzielenie Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp.zo.o. z 

siedzibą w Lipnie Koncesji na obrót paliwami ciekłymi na okres od 6 marca 

2011r. do 6 marca 2021r. 

3. Umowa nr. 3057/2008 O świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych Sp.zo.o. w Lipnie a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 

Sp.zo.o. w Lipnie. 
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4. Sprawozdanie z badań nr. L-5/4/03/12 – Analiza ścieków przemysłowych z 

studzienki za separatorem. 

5. Aprobata techniczna dla urządzenia – Separator koalescencyjny bez osadnika 

6. Dane techniczno – użytkowe myjni bezdotykowej obsługującej stanowiska mycia 

pojazdów 

7. Karta charakterystyki stosowanych środków chemicznych  o nazwie handlowej: CP 

935 w myjni bezobsługowej firmy KARCHER;  zgodnie z Dyrektywą 

1907/2006/WE, Artykuł 31 

8. Karta charakterystyki stosowanych środków chemicznych  o nazwie handlowej: CP 

945 w myjni bezobsługowej firmy KARCHER;  zgodnie z Dyrektywą 

1907/2006/WE, Artykuł 31 

9. Karta charakterystyki stosowanych środków chemicznych  o nazwie handlowej: CP 

940 w myjni bezobsługowej firmy KARCHER;  zgodnie z Dyrektywą 

1907/2006/WE, Artykuł 31 

10. Karta charakterystyki stosowanych środków chemicznych  o nazwie handlowej: CP 

950 w myjni bezobsługowej firmy KARCHER;  zgodnie z Dyrektywą 

1907/2006/WE, Artykuł 31 

 

III. Załączniki mapowe i ryciny 

1. 01 – Mapa orientacji w terenie 

2. 02 – mapa sytuacyjno – wysokościowa (kopia) 

3. 03- mapa sytuacyjno – wysokościowa – lokalizacja separatora (kopia) 

4. 04 – Kopia mapy zasadniczej po inwentaryzacji geodezyjnej 

5. 05 – Kopia mapy lokalizacji urządzeń i zagospodarowania terenu 
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I. Zawartość opisowa 

 

1. Podstawa Opracowania 

 

 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)(Tekst jednolity: Dz. U. z 

2005 r. Nr 239, poz. 2019) (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255; z 

2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 

64, poz. 427, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. Dz. U. nr. 137 

poz. 984 w sprawie warunków, jakie należy spełniac przy wprowadzaniu 

Ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005r. Dz. U. nr. 233 

poz. 1988 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga pozwolenie wodno prawnego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz. U. nr. 8 

poz. 70 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006r. Dz. U. nr. 136, 

poz. 964  w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. Dz. U. nr. 243 poz. 

2063 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 

stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

 Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. Dz. U. nr. 113, 

poz. 1211 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim 

powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 

przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. 

 Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002r. Dz. U. nr. 58, poz. 

535 w sprawie rodzajóo i ilości substancji niebezpiecznych, których 
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znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 

zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. Dz. U. nr. 140, 

poz. 1585 w sprawie katalogu odpadów 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. Dz. U. 

2010.130.880 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia. 

 Obowiązujące normatywy, przepisy i zarządzenia CUGW, 

 Wizja lokalna w terenie. 

 

2. Cel i zakres korzystania z odprowadzania wód opadowych i oczyszczonych 

ścieków przemysłowych 

 

Celem opracowania jest uzyskanie i przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. w Lipnie ul. Wojska Polskiego 8 w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jaką jest stacja paliw z myjnią 

bezdotykową do mycia pojazdów samochodowych.  

W celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego należy 

przyjąć założenie odprowadzenia; 

 wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego (ziemi) z terenu stacji 

paliw w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8 (F = 0,1160 ha), w ilości Q = 8,04l/s. 

Wody opadowe i roztopowe mogą być odprowadzone do rowu melioracyjnego po 

oczyszczeniu ich w osadniku i separatorze koalescencyjnym. 

 odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacyjnej w m. Lipno, ścieków 

przemysłowych z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie 

stacji paliw do mycia pojazdów samochodowych. Ilość odprowadzanych ścieków 

w oparciu o zainstalowane urządzenia i średnioważoną ilość mytych pojazdów przy 

zastosowaniu optymalnych programów mycia, przyjęto wartość Q = 2,7 m
3
/dobę. 

Ścieki są odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej po oczyszczeniu ich w 

separatorze materiałów ropopochodnych. 

Zgodnie z art. 37 pkt. 2 Prawa wodnego wody opadowe i roztopowe są ściekiem. 

Natomiast art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)(Tekst 



Operat wodnoprawny dla stacji paliw PRD w Lipnie; ul Wojska Polskiego      rok 2012 Strona 7 

 

jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255; 

z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, 

Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587). Pozwolenie wodno prawne jest wymagane na 

szczególne korzystanie z wód. Takim szczególnym korzystaniem jest wprowadzanie 

ścieków do wód lub do ziemi. 

Ponadto pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 10 jest wymagane na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów 

ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego. Wymóg ten reguluje art. 45a ust.1 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2005 r. Dz. U. ntr. 233 poz. 1988 precyzuje jakie 

szczególnie szkodliwe substancje wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych wymagają 

pozwolenia wodnoprawnego.   

 

3. Podmiot ubiegający się o przedłużenie pozwolenie wodno prawnego 

 

Podmiotem gospodarczym ubiegającym się o przedłużenie działalności i uzyskanie 

pozwolenia wodno prawnego dla stacji paliw z myjnią bezdotykową samochodów – 

zlokalizowanej w m. Lipno, ul. Wojska Polskiego 8 jest właściciel i użytkownik podmiotu 

gospodarczego: 

       Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o.; ul. Wojska Polskiego 8; 87 – 600 Lipno 

 

 

4. Morfologia terenu oraz wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i 

podziemne 

 

Miasto Lipno genetycznie jest związane z okresem najmłodszego zlodowacenia 

bałtyckiego. W pasie moren czołowych zlodowacenia bałtyckiego nazywanymi 

również fazami chrostkowsko – radomickimi  z rzędnymi oscylującymi wokół 120 m 

npm. Moreny są pozostałościami stadium poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego, ich 

formy akumulacyjne pod wpływem mniejszych rzek wpadających do Wisły ulegają 

zatarciu. Morfologia Lipna i okolic jest bardzo urozmaicona odznaczając się 

świeżością, z wyraźnym rysem morfologicznym jakim jest dolina rzeki Mień.  
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W rozpatrywanym obszarze dolina rzeki mień osiąga momentami szerokość do 

200m z dwoma poziomami terasowymi licząc od dna rzeki terasy znajdujemy na 

wysokości 12 i 18m. Terasy zostały porozcinane dolinkami erozyjnymi. W kierunku na 

północ od rzeki rozciąga się wysoczyzna morenowa płaska z deniwelacjami 3 – 5m w 

kierunkach od SW do NE. Ten kierunek stanowią również najwyższe kumulacje 

osiągające miejscami nawet 130m npm.  

Od strony południowej do miasta przylega wysoczyzna morenowa płaska o 

nachyleniach w kierunku Wisły a więc kierunek SW z deniwelacjami rzędu 3 – 5m z 

nieregularnie rozrzuconymi pagórkami moreny czołowej.  

Rozpatrywany obszar znajduje się w zachodniej części podziału morfologicznego 

jakim jest Pojezierze Mazurskie i wydzielonym subregionem określanym Pojezierzem 

Dobrzyńskim.  

Uwzględniając pod względem hydrograficznym stacja paliw i bezobsługowa 

myjnia pojazdów samochodowych jest usytuowana w zlewni rzeki Mień stanowiącej 

prawy dopływ Wisły. 

Uwarunkowania klimatyczne sytuują rozpatrywany obszar w Dzielnicy Środkowej 

cechującej się obszarem o najniższych rocznych opadach atmosferycznych 

wynoszących poniżej 500mmm opadów z jednoczesnym stosunkowo dużym 

nasłonecznieniem. Istniejące uwarunkowania klimatyczne powodują stepowienie i 

degradacje gleb. 

Wody wgłębne na tym obszarze występują w warstwach wodonośnych słabo 

przepuszczalnych, stan taki powoduje, że związek wód podziemnych z powierzchnią 

jest bardzo ograniczony. W efekcie zmniejszone jest zasilanie wodami 

powierzchniowymi ale jednocześnie zwiększa się odporność na zanieczyszczenia. 

Wody głębinowe są izolowane dużymi kompleksami utworów nieprzepuszczalnych 

najczęściej z glin zwałowych. Natomiast napięte zwierciadło wody ulega stabilizacji na 

poziomie 8,5m ppt.  

Należy zauważyć, że Inwestor i użytkownik lokalizację stacji paliw zlokalizował na 

terenie dogodnym o dobrych warunkach wodno – gruntowych dla obiektów 

magazynujących i dystrybujących paliwa płynne. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania jak i miejsce lokalizacji stacji z myjnią 

pojazdów samochodowych należy postawić hipotezę, że; 
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 Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu 

melioracyjnego – ziemi z obszaru stacji paliw nie wpłynie negatywnie na stan 

czystości wód powierzchniowych, podskórnych i podziemnych. 

 Duże nadkłady glin zwałowych o miąższości ca 45m stanowią skuteczną ochronę 

dla podziemnych ujęć wody pitnej z zanieczyszczeń powierzchniowych  

Wykorzystując wyniki badań geologicznych wykonane w latach 1977 – 78 podczas 

budowy obecnych zakładów KONWEKTOR można stosunkowo dobrze odwzorować 

profil geologiczny: 

 

0,0 -  2,0 m           

                                    Glina zwałowa brunatna 

2,0 -  7,5 m            

                                     Glina zwałowa szara      

                             warstwa naturalna ochrony środowiska gruntowo - wodnego 

 7,5 - 10,0 m        

                                      Otoczaki z głazikami 

10,0 - 24,0 m       

                                      Glina zwałowa szara 

24,0 - 25,0 m       

                                      Głaz  

25,0 - 45,5 m        

                                      Glina zwałowa szara 

 45,5 - 58,0 m            

                                       Piaski drobnoziarniste szare 

 58,0 - 60,0 m                                                                                          

                                       Glina zwałowa, szara 
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5. Formy ochrony przyrody utworzone na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z 

dnia 16. 04. 2004 r. w zakresie i zasięgu oddziaływania i korzystania z wód 

 

5.1. Warunki przyrodnicze 

 

Jednym z istotnych elementów środowiska jest dbałość o zachowanie istniejącego ładu 

przestrzennego z jego bioróżnorodnością, stacja paliw z myjnią pojazdów została  

zlokalizowana i przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr. 10, stanowiąc w pewien 

sposób uzupełnienie jej infrastruktury technicznej. 

 

5.2. Bytująca fauna 

 

Obszar stacji jak i tereny bezpośrednio i pośrednio przylegające do stacji paliw należą 

do miasta, stanowiąc jego bezpośrednią otulinę. W najbliższym sąsiedztwie brak jest 

zwartej szaty roślinnej i starodrzewu podlegającego szczególnej ochronie. Obszar stacji jak 

i terenów przyległych jest terenem przeznaczonym i zagospodarowanym przez obiekty 

przemysłowe. Stanowiąc enklawę zurbanizowanego przemysłowego zagospodarowania 

przestrzennego.  

Brak zwartej roślinności wysokiej i przemysłowo - podmiejski charakter terenu 

powoduje, że najczęstszymi przedstawicielami fauny są ptaki należące do rzędu 

wróblowatych i gołębiowatych, sroki i wrony jest to więc typowe siedlisko czasowego 

bytowania ptaków synantropijnych, charakteryzujących się dużą płochliwością z 

jednoczesnym powrotem na miejsce. 

Z występujących innych zwierząt najczęstszymi jest mysz polna, i bardzo rzadko ze 

względu na rodzaj gruntu pojawiający się kret, który jednak bytuje częściej w okolicznych 

ugorach niż na terenach bezpośrednio przylegających do drogi krajowej. W niedalekiej 

odległości od rozpatrywanego terenu znajdują się pracownicze ogrody działkowe z 

występującymi synantropijnymi gatunkami flory i fauny. 

Obszar bezpośrednio i pośrednio rozpatrywany nie ma zasiedlonych gatunków 

objętych ścisła ochroną i nie wymaga sporządzenia listy tych gatunków w myśl 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001r. Dz. U. nr. 130, poz. 1456 

W sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych 

ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od 
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tych zakazów. Wobec powyższego nie zachodzi stosowania obostrzeń w przytoczonym 

powyżej rozporządzeniu, należy jednak przestrzegać nakazów zawartych w ustawie o 

ochronie przyrody dotyczących ochrony ptaków w okresie ich rozrodu. 

Wyznaczony ramami korytarz ekologiczny Natura 2000 wraz z obszarem specjalnej 

ochrony ptaków opisany jako  PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły wraz z obszarem 

specjalnej ochrony siedlisk w ramach programu Włocławska Dolina Wisły, położone są 

poza obszarem potencjalnego bezpośredniego i pośredniego oddziaływania stacji paliw. 

Stąd też nie mogą mieć żadnego wpływu na wymienione obszary specjalnej troski 

przyrodniczej.  

 

5.3. Struktura środowiska biotycznego i jego zasoby 

 

Zasoby środowiska biotycznego na rozpatrywanym terenie są ubogie, jak zaznaczono 

powyżej jest to teren przedmieścia ze zlokalizowanymi na nim zakładami przemysłowymi. 

Stąd struktura i bioróżnorodność uległy poważnemu zubożeniu. Najczęściej spotykanymi 

formacjami są ruderalne zbiorowiska roślinne, które zaadaptowały się do miejskich 

warunków wegetacji.  

 Nie występują na tym terenie cenne przyrodniczo zasoby flory mogącej stanowić 

cenne wartościowo okazy mogące podlegać ochronie. W dalszym i bliższym sąsiedztwie 

można występuje typowa roślinność ogrodowa przydomowa z kwiatami, krzewami a 

nawet drzewami owocowymi. 

 Zdegradowane tereny podmiejskie sprawiły, że brak jest nie tylko cennych 

gatunkowo okazów flory i fauny, ale i zasoby roślinności ruderalnej nie przedstawiają 

dużej bioróżnorodności. Stąd należy przyjąć ubogie zasoby obszaru pod względem 

ekosystemowym nie powodującym zastrzeżeń pod względem dalszej eksploatacji stacji 

paliw i bezdotykowej myjni pojazdów samochodowych. 

Przeprowadzona analiza wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne skłania do 

wyciągnięcia wniosku, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na 

komponenty środowiska naturalnego 
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6. Charakterystyka – opis prowadzonej działalności 

 

6.1. Stacja paliw 

 

W opracowaniu odstępuje się od szczegółowych opisów techniczno – projektowych, 

które były przedstawione w operacie wodno prawnym na etapie uzyskania pozwoleń  i 

decyzji administracyjnych na etapie projektowania i odbioru obiektu.  

Niniejsze opracowanie ma wykazać, że obiekt jakim jest stacja paliw z myjnią 

bezdotykową pojazdów jest obiektem eksploatowanym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wyposażony został a następnie zmodernizowany w urządzenia o 

najnowszych rozwiązaniach technologicznych spełniających wyjątkowo rygorystyczne 

przepisy ochrony środowiska. 

Zmodernizowana i przebudowana stacja paliw z bezdotykowa myjnią pojazdów 

samochodowych uzyskała certyfikat obiektu gwarantującego najwyższą jakość 

bezpieczeństwa i obsługi. Obiekt został w pełni odebrany, uzyskał wszelkie wymagane 

pozwolenia na użytkowanie i eksploatację. Wszelkie dane techniczno – eksploatacyjne 

zostały opisane w dokumentacji projektowej, wyposażenie obiektu jest zgodne z 

wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.  

W roku 2011 PKN ORLEN dokonał modernizacji i dostosowania stacji paliw 

należącej do PRD w Lipnie, obecnie stacja posiada najwyższy certyfikat jakości i 

bezpieczeństwa i należy do najlepiej wyposażonych stacji paliw zaliczanej do grupy 

„PREMIUM”. 

Stanowiska ładowania pojazdów gazem stanowią w pełni wydzielony segment 

stacji paliw, zapewniając niezależny dojazd do stanowisk ładowania zbiorników pojazdów 

gazem płynnym. 

Zgodnie z przyjętymi warunkami techniczno – eksploatacyjnymi oraz zapewnieniem 

maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników ruch pojazdów odbywa się na zasadzie 

ruchu jednokierunkowego z wydzielonym niezależnym wjazdem i wyjazdem. 
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Ryc. 1  Widok na stację paliw po przeprowadzeniu modernizacji  

 

 Stacja paliw jest wyposażona w urządzenia do: 

 Pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktów naftowych, 

  Zbiorniki paliw zostały wyposażone w  międzypłaszczowe czujniki 

węglowodorów aromatycznych ( pomiar suchy), podłączone do systemu 

monitorowania Site sentinel zarządzającego pracą zbiorników oraz wykrywające 

minimalne wycieki (pary paliw i produktów naftowych). 

  Rozładunek paliw z autocysterny prowadzony jest na wydzielonym stanowisku. 

Podczas rozładunku paliw stosowany jest system hermetyzacji (wahadło gazowe), 

powodujący, że opary paliw powstające podczas rozładunku paliwa z cysterny nie 

trafiają do atmosfery tylko są odsysane i skierowane na powrót do autocysterny. 

Tym samym w pełni realizując system zabezpieczeń przed emisją par produktów 

naftowych do atmosfery zaliczany do kl. 1. 

  Zgodnie z obowiązującymi procedurami PKN ORLEN stację paliw wyposażono 

również w system zabezpieczający przed emisją produktów naftowych kl. 2 – 

system zabezpieczający podczas tankowania pojazdów z dystrybutorów. System 

zabezpieczenia kl. 2 można w pełni realizować dzięki zamontowanemu systemowi 
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typy VRS, polegającemu na jednoczesnym załączeniu z pompą podającą paliwo do 

zbiornika samochodu, kompresora odsysającego opary ze zbiornika pojazdu i 

skierowaniu ich z powrotem do zbiornika paliw zasilającego dystrybutory. 

Załączone do niniejszego opracowania ryc. 04 i 04 stanowią lokalizację obiektów i 

urządzeń oraz ich inwentaryzację geodezyjną z planem zagospodarowania terenu. 

 

             

 

Ryc. 2 Widok ogólny stacji paliw i w pełni zmodernizowanej bezdotykowej myjni  

            pojazdów samochodowych firmy KĄRCHER  –  po lewej stronie 

 

6.2. Bezdotykowa myjnia pojazdów samochodowych – KARCHER 

 

Na etapie projektowania i realizacji projektu w roku 2007 stacja paliw została zaopatrzona 

w bezdotykową myjnię pojazdów samochodowych o średniej klasie jakości i walorach 

techniczno – eksploatacyjnych.  

W ramach prac modernizacyjno – technologicznych stacji paliw podjętych w roku 

2010/2011 dokonano wymiany istniejących urządzeń technologicznych o dużym zużyciu 

wody i znacznym zużyciu środków myjąco – konserwujących.  
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Ryc. 3 Widok myjni pojazdów samochodowych z roku 2007 – obecnie jest to zdjęcie  

            archiwalne 

 

Prace modernizacyjne doprowadziły również do poprawy jakości odprowadzania 

ścieków i odcieków powstających podczas procesu mycia pojazdów samochodowych.  

Poprawiono i zastosowano studzienki ściekowe, założono zewnętrzne poziome 

kraty odciekowe z odprowadzeniem do kanalizacji wewnętrznej, która odprowadza ścieki 

do separatora umieszczonego jak to pokazano na ryc. 02 i 04. 

Modernizacji uległy stanowiska jak i wystrój architektoniczny, zastosowano 

urządzenia myjące z wykorzystaniem wysokociśnieniowych agregatów firmy KARCHER, 

urządzenia te w porównaniu do poprzednich zużywają znacznie mniej wody na jedną 

czynność mycia pojazdu co zostało pokazane w bilansie wodno – ściekowym. 

Obecne urządzenia są również urządzeniami energooszczędnymi, co potwierdza 

wyciąg pokazujący dane techniczno – eksploatacyjne stanowiska do mycia pojazdów. 
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Ryc. 4 Widok na zmodernizowaną 3 - stanowiskową myjnię bezdotykową pojazdów  

           samochodowych firmy KARCHER 

 

              

 

Ryc. 5  Trzystanowiskowa myjnia pojazdów – z prawej odkurzacz samochodowy  

             i automatyczna sprężarka powietrz z lewej utwardzona powierzchnia  

             nad separatorem 
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6.3. Stanowiska ładowania pojazdów samochodowych gazem 

 

Podobnie jak wszystkie urządzenia technologiczne stacji paliw zostały również 

wymienione  dystrybutory do ładowania zbiorników samochodowych gazem płynnym. 

Obecnie zainstalowane systemy posiadają pełną kontrolę systemu elektronicznego 

dozoru bezpieczeństwa i eksploatacji. System ten zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 

dla osób obsługi jak i klientów zakupujących paliwo. 

Cały obiekt stacji paliw wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy pomiarów 

i monitoringu stanów magazynowych zarówno produktów pochodzenia naftowego jak i 

gazu płynnego. 

Należy zauważyć, że modernizacji uległ również sam pawilon stacji paliw, który 

pełni obecnie rolę obiektu wielofunkcyjnego umożliwiającego dokonanie zakupów jak i 

zapewnia konsumpcję dla osób korzystających ze stacji paliw. 

 Do opracowania załączono w części graficznej ryc. 05  pokazującą 

zagospodarowanie terenu oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń stacji 

paliw z myjnią bezdotykową pojazdów samochodowych. 

 

7. Bilans wodno – ściekowy 

 

7.1. Gospodarka wodna stacji paliw i myjni bezdotykowej trzystanowiskowej 

 

Woda – jest nieodzownym elementem właściwego i prawidłowego użytkowania obiektu 

przemysłowo – handlowego pełniącego rolę usługową jakim jest stacja paliw z myjnią 

pojazdów samochodowych. 

Pobór i rozliczenie zużytej wody dokonywane jest na zasadach i warunkach zawartych w 

umowie zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Spółka 

zo.o. a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp.zo.o. w Lipnie będącej właścicielem 

stacji pojazdów i myjni pojazdów samochodowych ( umowa w dz. III - załączniki). 

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe ustalono przyjmując za podstawę 

ilość osób zatrudnionych do obsługi stacji paliw z uwzględnieniem normatywnego zużycia 

wody dla celów socjalno – bytowych. Ponadto poddano analizie faktury za zużycie wody i 

ścieków wystawiane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie za świadczone 
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usługi polegające na dostarczaniu wody dla celów technologicznych i socjalno – bytowych 

oraz odprowadzaniu ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych. 

Zapotrzebowanie na wodę wynika z normalnego funkcjonowania stacji paliw i 

stanowisk mycia pojazdów samochodowych: 

 potrzeby socjalno – bytowe załogi i osób korzystających ze stacji paliw, 

 potrzeby techniczno – eksploatacyjne (np. podlewanie trawników), 

 potrzeby technologiczne stanowisk do mycia pojazdów samochodowych. 

1. Zapotrzebowanie na cele socjalno – bytowe, pracowników; 

a. normatywne zużycie wody na cele socjalno – bytowe       -    0,015m
3
/dobę 

b. ilość osób personelu obsługi / dobę                                   -    6 osób 

                      Q1 =   0,015 x 6 = 0,09 m
3
/ dobę 

2. Zapotrzebowanie na cele socjalno – bytowe osób korzystających ze stacji; 

W tym przypadku powtórzono zapis z poprzedniego raportu w odniesieniu do 

założeń przyjętych w projekcie przyjmując wartość  - 0,1m
3
/ dobę 

                               Q2 =  0,1 m
3
/ dobę 

5. Zapotrzebowanie technologiczne – wynikające z dokumentacji technologicznej 

myjek ciśnieniowych firmy KARCHER – wynoszące – 0,125m
3
/pojazd; 

a. normatywne zużycie wody z pełnym programem mycia 1 pojazdu 

samochodowego                                                                 -   0,125m
3
/pojazd, 

b.  średnie ilości mytych pojazdów samochodowych w ciągu doby, wartość 

przyjęta z analiz użytkowania dotychczasowego   17 – 22 pojazdów w ciągu 

doby, wartość uśredniona                                             -   19 pojazdów/ dobę, 

            Q3 =   0,125 x 19 = 2,375 ≈ 2,38m
3
/ dobę 

6. Bilans zużycia wody na cele socjalno – bytowe i technologiczne 

                                Qc  =  Q1  +  Q2  +  Q3  

                            Qc   =   0,09  +  0,1  +  2,38  

                               Qc   =   2,57 m
3
/ dobę 

 

7.2. Gospodarka ściekowa  

 

Gospodarka ściekami na terenie stacji paliw i bezdotykowej myjni samochodów oparta jest 

o dwie podstawowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; 
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 ścieki socjalno – bytowe powstające w wyniku potrzeb fizjologicznych i bytowych 

osób zatrudnionych oraz klientów stacji, 

 ścieki technologiczne powstające na stanowiskach mycia pojazdów 

samochodowych, 

 ścieki i odcieki powstające z opadów atmosferycznych odprowadzane przez 

separator do rowu melioracyjnego. 

1. Ścieki socjalno – bytowe; - wytwarzane w ilości analogicznej do ilości wody 

pobranej na cele socjalno – bytowe pracowników, 

                     Q1 =    0,09 m
3
/ dobę 

2. Ścieki socjalno – bytowe; - wytwarzane przez osoby korzystające ze stacji paliw, 

wytwarzane w ilości pobranej wody, 

                    Q2 =  0,1 m
3
/ dobę 

3. Ścieki technologiczne – wynikające z dokumentacji technologicznej myjek 

ciśnieniowych firmy KARCHER – wynoszące – 0,125m
3
/pojazd; 

       Q3  ≈  2,38m
3
/ dobę 

8. Bilans wytworzonych ścieków przez potrzeby socjalno – bytowe i technologiczne 

                                Qc  =  Q1  +  Q2  +  Q3  

                            Qc   =   0,09  +  0,1  +  2,38  

                               Qc   =   2,57 m
3
/ dobę 

W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej zgodnej z 

obowiązującymi normami ścieki technologiczne, powstające podczas mycia pojazdów 

samochodowych odprowadzane są wewnętrzną kanalizacją do separatora materiałów 

ropopochodnych. Po oczyszczeniu w separatorze ścieki kierowane są do kanalizacji 

ogólnospławnej systemu miejskiego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie nr. 

3057/2008 z dnia 14.11.2008r. O świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

7.3.    Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw  

          i myjni samochodów. 

 

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem i decyzją Starosty Starostwa Powiatowego w 

Lipnie nr. OŚ.6223-10/07 z dnia 06.06.2007r. wody opadowe i roztopowe są 
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odprowadzane do separatora oczyszczającego z produktów ropopochodnych następnie do 

rowu melioracyjnego. 

a. Zestawienie powierzchni z których są odprowadzane wody opadowe i roztopowe; 

 dach na dystrybutorami i myjnią trzystanowiskową            F1    -    148,0m
2
, 

 powierzchnie utwardzone, drogi wewnętrzne,  

dojazdowe do dystrybutorów paliwa, stanowiska 

rozładunku cystern, stanowiska parkingowe i chodniki      F2    -    1.012m
2
, 

Do obliczeń normatywnego spływu wód opadowych i roztopowych skorzystano 

posługując się wzorem podstawowym w tego typu działaniach; 

                    Q = ( F1 + F2 ) x q x Ψ     [l / s ] 

gdzie; 

F1, F2,   - powierzchnie spływu wód opadowych i roztopowych do najbliższych studzienek  

                wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz terenów utwardzonych z pominięciem 

                naturalnego przenikania glebowego w terenach zielonych.   

q           - przyjęte średnie natężenie opadów atmosferycznych w przeliczeniu na  

               powierzchnię 1ha – dla powierzchni obszarowej ustalono 77dm
3
/ha, 

Ψ        -  współczynniki spływu powierzchniowego dla poszczególnych powierzchni stacji  

               paliw przyjęto; 

  dachy                                                                                          Ψ   -  0,9; 

  powierzchnie utwardzone; - drogi wewnętrzne, dojazdowe  

    do dystrybutorów paliwa, stanowiska rozładunku cystern,  

    stanowiska parkingowe i chodniki                                              Ψ   -  0,9; 

 

Q = ( F1 + F2 ) x q x Ψ    

Q = [( 0,0148 x 0,9 +  (0,1012 x 0,9)] x 77 = ( 0,013 + 0,091) x 77 

                   Q = 0,104 x 77 =  

       Q = 8,008  ≈ 8,0 l/s 

W projekcie technicznym przyjęto założenie, że przy tak przewidywanej intensywności 

opadów atmosferycznych i tworzeniu wód roztopowych oraz zamontowano separator 

koalescencyjny typu MAK – T – 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami separator został 

wyposażony w samoczynny układ zamykający, jest to system powodujący zamknięcie 

odpływu separatora po zgromadzeniu maksymalnej ilości cieczy lekkiej. System taki 

zapobiega zanieczyszczeniu odbiornika. Dodatkowym elementem redukującym ilość 
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zawiesin mineralnych i przedłużającym prawidłową pracę separatora jest osadnik piasku i 

szlamu o objętości  V  - 1,5m
3
. Osadnik zawiesin mineralny został zamontowany przed 

separatorem MAK – T – 8. 

Podstawowe dane pracy separatora MAK – T – 8 

 wydajność nominalna                                                       -         8 l/s, 

 dopuszczalna grubość warstwy oleju (kożuch olejowy)  -     200mm, 

 pojemność magazynowa oleju                                         -     200dm
3
, 

 dopuszczalna grubość warstwy osadu                             -     300mm, 

 pojemność części osadowej                                             -   1.600dm
3
. 

Użytkownik na konserwację separatora posiada podpisaną umowę z firmą posiadającą 

stosowne pozwolenia. Ponadto w dokumentacji techniczno – ruchowej separatora znajdują 

się stosowne dokumenty dotyczące czynności konserwacyjno – obsługowych. 

 

W dokumentacji użytkownika znajdują się również sprawozdania z dokonywanych badań i 

analiz ścieków przemysłowych pobieranych ze studzienki za separatorem – ostatni 

protokół badań załączono do niniejszego opracowania w dziale III – załączniki. 

 

8. Charakterystyka urządzeń istniejących i prowadzących procesy oczyszczania 

 

Zgodnie z projektem, kompletną dokumentacją techniczno – odbiorową 

wprowadzonymi zmianami podczas prac modernizacyjnych lini technologicznej do mycia 

pojazdów samochodowych istniejący system odprowadzania i oczyszczania jest systemem 

w pełni sprawnym i wydolnym spełniającym rygorystyczne wymagania stawiane stacjom 

paliw zakwalifikowanych do najwyższej jakości pracy i obsługi PREMIUM. 

 Wewnętrzny system kanalizacyjny stacji paliw i bezdotykowej myjni pojazdów 

samochodowych tworzą systemy: 

a. kanalizacji deszczowej, 

b. wewnętrznej kanalizacji technologicznej. 

Systemy zostały zaopatrzone przed wprowadzeniem ścieków do miejskiej ogólnospławnej 

kanalizacji w: 

 odwodnienia liniowe – typowe koryta odwodnienia liniowego z rusztem 

dostosowanym do obciążeń przez pojazdy ciężarowe, 

 wpusty kanalizacyjne – uliczne z osadnikami na zawiesiny mineralne, 
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 kanalizacyjne studzienki rewizyjne przekryte włazami żeliwnymi, 

 osadnik piasku i szlamu, 

 osadniki z wkładami koalescencyjnymi MAK-T-8 i MAK – 3 

 studzienka kontrolno – rewizyjna za separatorem pełniąca również rolę studzienki 

pomiarowej ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej. 

W opracowaniu odstąpiono od opisów procesów technologicznych, które zostały 

szczegółowo omówione w dokumentacji projektowej jak i DTR będącej w dyspozycji 

użytkownika i właściciela stacji paliw.  

Na podkreślenie zasługuje wysoka skuteczność pracy separatorów do 95% przy 

prowadzeniu prawidłowej eksploatacji tych urządzeń. Nie odosobnionym jest uzyskanie z 

zawiesiny mineralnej i substancji ropopochodnych aby uzyskać stężenie zanieczyszczeń na 

odpływie do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej w wielkościach; 

 zawiesina ogólna do                                                    -   100,0 mg/l, 

 węglowodory ropopochodne                                       -     15,0mg/l, 

Na podstawie wyników zawartych w ostatnim sprawozdaniu  i analizy ścieków 

przemysłowych odnotowano wyniki analizy; 

 zawiesina ogólna wynosiła                      -   33,0 mg/l, przy niepewności   4 

 węglowodory ropopochodne                   -   0,3mg/l,    niepewności nie oznaczono 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.zo.o. w Lipnie w sposób prawidłowy eksploatuje 

urządzenia kanalizacyjne jak i technologiczne zapewniając właściwe parametry 

wprowadzanych ścieków do kanalizacji ogólnospławnej i rowu melioracyjnego. Należy 

zauważyć, że obiekt funkcjonuje posiadając: 

1. Umowę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w 

Lipnie Spółka zo. o. 

2. Zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Toruń na włączenie 

wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw do kanalizacji deszczowej 

uchodzącej do rowu melioracyjnego. 

Zgodnie z brzmieniem art. 123 ust.2 Ustawy Prawo Wodne – pozwolenie wodno prawne 

nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych jak i nie narusza prawa własności i 

uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. 
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9. Monitoring lokalny 

 

Prowadzona modernizacja technologiczna stacji spowodowała zakwalifikowanie stacji 

paliw do kategorii najwyższej jakości tzw. „ PREMIUM „ spowodowała również 

wymianą i modernizację urządzeń kontrolno – pomiarowych. W prowadzono pełen zakres 

monitorowania elektronicznego zapasów produktów naftowych jak również, 

monitoringiem elektronicznym objęto stan powłok ochronnych oraz osłon. 

 Wprowadzony monitoring elektroniczny poszczególnych powłok ochronnych 

zbiorników podziemnych jak i zbiorników gazu ciekłego, natychmiast sygnalizuje 

jakiekolwiek nieprawidłowości nie tylko użytkownikowi ale również drogą elektroniczną 

informacja jest przekazywana do PKN ORLEN. 

 Aktualnie zainstalowane zasilania zbiorników magazynujących i urządzeń 

dystrybuujących paliwo oraz urządzenia zabezpieczające przed emisją par naftowych 

należą do urządzeń klasy I. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w określonych terminach 

przeprowadzane są określone pomiary, badania, przeglądy i oględziny aparatury i urządzeń 

będących na wyposażeniu stacji paliw i bezobsługowej ,myjni pojazdów samochodowych.  

 

10.    Ustalenia wynikające z korzystania wód w obrębie Regionu Wodnego 

 

Na omawianym terenie nie ma opracowanych warunków i innych ustaleń dotyczących 

korzystania z wód regionu wodnego. We wszystkich kwestiach mogących budzić 

jakiekolwiek obawy i zastrzeżenia zapytania należy kierować do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 

11.    Zestawienie danych do przedłużenia ważności pozwolenia wodno prawnego 

 

Przedłużyć ważność wydanego pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Robót 

Drogowych Sp. zo.o. z/s w Lipnie na: 

 

1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z terenu 

stacji paliw  w m. Lipno, ul. Wojska Polskiego 8.  

Obszar z jakiego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe wynosi  
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F – 0,116ha, przewidywana ilość odprowadzanych wód wynosi Q – 8,0 l/s. 

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego 

muszą być oczyszczone w piaskowniku i separatorze koalescencyjnym. 

 

2. Odprowadzanie do ogólnospławnej miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych 

ze zmodernizowanej trzystanowiskowej myjni pojazdów samochodowych w m. 

Lipno, ul. Wojska Polskiego 8  

Z modernizowana trzystanowiskowa myjnia pojazdów samochodowych zgodnie z 

założeniami technologicznymi jest w stanie wyprodukować ścieki o objętości 

zgodnie z pkt. 7.2.  Q – 2,57m
2
/dobę. 

Odprowadzane ścieki przed zrzutem ich do kanalizacji miejskiej muszą być 

poddane procesowi oczyszczenia w osadniku piaskowym i separatorze 

koalescencyjnym. 

 

3. Stężenia odprowadzanych zanieczyszczeń do rowu melioracyjnego zawarte w 

wodach roztopowych i opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą 

przekraczać: 

 zawiesina ogólna                      -           100mg/l, 

 węglowodory ropopochodne    -            15mg/l. 

 

4. Stężenia odprowadzanych ścieków przemysłowych do kanalizacji ogólnospławnej - 

miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą przekraczać: 

 zawiesina ogólna                      -           100mg/l, 

 węglowodory ropopochodne    -            15mg/l. 

 

5. Miejscem poboru prób do analiz laboratoryjnych nadal pozostaje studzienka 

kontrolno – rewizyjna za separatorem koalescencyjnym. Natomiast dla pobierania 

ścieków przemysłowych do analizy laboratoryjnej studzienka kontrolna za 

separatorem na włączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

 

6. Pozwolenie wodnoprawne w związku z wprowadzonymi zmianami inwestycyjno – 

modernizacyjnymi stacji paliw i myjni pojazdów samochodowych oraz 
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osiągnięciem przez stację paliw najwyższej jakości, czyli osiągnięcie kategorii 

„PREMIUM”, proponuje się udzielić dla: 

 wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego 

po uprzednim oczyszczeniu na okres obowiązywania      -   do roku 2021. 

 ścieków przemysłowych na odprowadzenie do ogólnospławnej kanalizacji 

miejskiej, po oczyszczeniu ich w osadniku oraz separatorze 

koalescencyjnym na okres obowiązywania                    -  do roku 2021. 

 

U W A G A !!! 

Pozwolenie wodno prawne może być cofnięte w przypadku  

a. systematycznego przekraczania obowiązujących stężeń zanieczyszczeń, 

b. braku właściwego nadzoru i procedur dotyczących eksploatacji i konserwacji 

urządzeń technologicznych i oczyszczających. 

c. Naruszenia obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska 

biotycznego i abiotycznego. 

d. Prowadzenia eksploatacji i konserwacji urządzeń przez osoby nie posiadające 

odpowiednich kwalifikacji. 

 

12.    Wnioski i zalecenia do dalszej eksploatacji  

 

1. Zgodnie z  DTR prowadzić eksploatację urządzeń technologicznych, konserwację i 

przeglądy instalacji i urządzeń. 

2. Do urządzeń technologicznych myjni trzystanowiskowej KARCHER stosować 

preparaty zalecane przez producenta. 

3. Istniejące separatory systematycznie kontrolować, w ustalonych terminach 

dokonywać czyszczenia. W przypadku stwierdzenia szybszego napełniania się niż 

to przewidują okresy standardowe wezwać firmę dokonującą obsługi i konserwacji 

urządzeń w celu oczyszczenia i sprawdzenia separatorów i osadnika czynników 

mineralnych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na stan osadnika po okresie 

zimowym. 

4. Dokonywać zgodnych z ustalonymi terminami poboru prób ścieków 

przemysłowych i wód opadowych oraz roztopowych z przekazaniem ich do analizy 

laboratoryjnej. 
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5. W przypadku niekontrolowanego wycieku paliwa zamknąć odpływ wód 

opadowych, rozlewy zebrać przy pomocy zestawów sorpcyjnych preferowanych i 

będących na wyposażeniu standardowym stacji paliw PKN ORLEN. 

6. Dokonywać obowiązku składania informacji do Marszałka Województwa w 

zakresie korzystania ze środowiska, za każde półrocze na obowiązujących 

formularzach, publikowanych na stronach Urzędu Marszałkowskiego oraz 

dokonywania stosownych i obowiązujących opłat.  

7. Polbruk przy stanowiskach dystrybutorów na podjazdach do nich oraz przy misie 

wlewowej paliw z autocysterny do zbiorników ułożono zgodnie z projektem na 

geomembranie. Wobec powyższego na użytkownika nałożony jest dodatkowy 

obowiązek dbałości i utrzymanie odpowiedniej jakości powierzchni i podłoża w 

obrębie całej stacji paliw. 

8. Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem należy złożyć w Starostwie Powiatowym 

w Lipnie celem uzyskania przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

a. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z 

terenu stacji paliw w m. Lipno, ul. Wojska Polskiego 8.  Z obszaru stacji 

wody odprowadzane przez wewnętrzną kanalizację deszczową muszą być 

przed ich zrzutem do rowu melioracyjnego poddane oczyszczeniu w 

osadniku osadów mineralnych i separatorze koalescencyjnym. 

b. Odprowadzanie do miejskiej ogólnospławnej kanalizacji ścieków 

przemysłowych z bezdotykowej trzystanowiskowej myjni pojazdów 

samochodowych ścieków przemysłowych w ilości zgodnej  z pkt. 7.2.   

Q – 2,57m
2
/dobę. 

Ścieki przed wprowadzeniem ich do kanalizacji ogólnospławnej muszą 

zostać poddane oczyszczeniu w osadniku osadów mineralnych i 

separatorze koalescencyjnym. 
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II. Załączniki  - dokumenty 
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III. Załączniki mapowe i ryciny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


