
















































































OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 Przedmiotem inwestycji jest: „Budowa 3 podziemnych zbiorników na olej napędowy 

po 60m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, likwidacja 1 starego zbiornika, 

przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie stacji paliw 

działającej na potrzeby MPO w Krakowie.” 

 
2.  ZAKRES TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ 

TEREN INWESTYCJI: 

Jednostka ewidencyjna: Nowa Huta 

Obręb: 49 

Działka o numerze ewidencyjnym: 356 

 

3. INWESTOR: 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIRSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. 

Ul. Nowohucka 1 

30-580 Kraków 

 

4. CEL OPRACOWANIA: 

Dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę i jednocześnie podstawę do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

- zlecenie Inwestora; 

- opinia geotechniczna; 

- mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, w skali 1: 500 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 września 2020r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz.1609); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 000, poz. 463); 



 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. 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 (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami) 

 Uchwała nr LXXI/10/1032/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru "STARE CZYŻYNY". 

  Pozostałe obowiązujące przepisy i normy. 

 

6. OZNACZENIA OBSZARU UJĘTEGO W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA W ODNIESIENIU DO ZAKRESU TERENU 

OBJETEGO WNIOSKIEM: 

Przedmiotowa działka o numerze ewidencyjnym 356 znajduje się w obrębie obszaru  

ujętego w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraków: 

U.16- usługi 

 

7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

Teren działki nr ewid.: 356 jest zabudowany m.in. budynkiem obsługi stacji oraz 

wiatami nad dystrybutorami, zagospodarowany i uzbrojony w sieci infrastruktury 

podziemnej.  

Obecnie stacja paliw składa sie z: 

- budynku usługowego, 

- 6 stanowisk (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) osmioweztowych dystrybutorow wieloproduktowych 

na paliwo: Pb 95, Pb 98 

(w każdym dystrybutorze po 2 weże nieaktyvvne), 

- 6 stanowisk (nr 7, 8, 11, 12, 13, 14) dwuweżowych dystrybutoréw 

jednoproduktovvych na paliwo ON, 

- 1 dystrybutora jednoweiowego jednoproduktowego, ogólnodostepnego na gaz LPG, 

- 3 podziemnych zbiornikow na paliwo w tym: zbiornik nr 2 o pojemnosci 33 m3 na 

ON, zbiornik nr 3 o pojemnosci 20 m3 na Pb 98 i zbiornik nr 4 o pojemnosci 20 m3 na 

Pb 95. 

- 2 nadziemnych zbiornikow (nr 5 i 6) na gaz LPG ka2dyo pojemnosci 4,85 m3, 

- 1 podziemnego zbiornika (nr 1) na ON o pojemnosci 30 m3 zlokalizowanego za 

budynkiem stacji paliw, który przeznaczony jest do Iikwidacji. 



W miejscu projektowanych zbiorników i instalacji znajduje się utwardzony plac oraz 

wewnętrzne drogi dojazdowe. 

Istniejące zagospodarowanie koliduje z projektowanymi zbiornikami w niewielkim 

stopniu, należy wykonać przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej w związku z 

koniecznością zachowania jej odległości min.2m od projektowanych zbiorników. 

Nachylenie terenu jest nieznaczne i wynosi ok.1,2%. Wjazd i wyjazd z działki odbywać 

się będą poprzez istniejący zjazd i wyjazd z ul. Nowohuckiej. 

 

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

Projektowana budowa polegać będzie na montażu 3 podziemnych zbiorników 

paliwowych na olej napędowy, każdy o pojemności 60m3, ułożeniu rurociągów 

paliwowych pomiędzy zbiornikami a dystrybutorami, wykonaniu  instalacji 

odwodnienia studzienek nazbiornikowych, wykonaniu studzienki zlewowej z masztami 

oddechowymi, studzienek zaworowych, instalacji  niskoprądowych (podpięcie nowych 

zbiorników pod istniejący system kontrolno-pomiarowy), przebudowa zewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej, likwidacja istniejącego zbiornika na ON o pojemności 

30m3, roboty wykończeniowe: przywrócenie utwardzeń terenu. Teren po realizacji 

przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Usunięte 

nawierzchnie z masy bitumicznej na etapie realizacji, zostaną odtworzone po 

zakończeniu prac budowlanych. 

Przedsięwzięcie w swoim zamierzeniu ma za zadanie poprawić zakres usług 

funkcjonującej stacji paliw, poprzez zmniejszenie częstotliwości dostaw paliwa na 

stacje. 

Woda na cele socjalno - bytowe i zabezpieczenia p.poż. dostarczana będzie z istniejącej 

sieci wodociągowej. Ścieki technologiczne generowane podczas mycia terenu, poprzez 

istniejący separator substancji ropopochodnych oraz osadnik piasku, odprowadzane 

będą do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie stacji paliw. Ilość ścieków 

deszczowych nie ulegnie zwiększeniu i nie zmieni się również sposób odprowadzenia 

wody opadowej. Odpady komunalne magazynowane będą w pojemniku i przekazywane 

uprawnionemu odbiorcy. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez istniejący wjazd i 

wyjazd z terenu inwestycji, z ul. Nowohuckiej oraz układ dróg wewnętrznych na terenie 

bazy MPO Sp. z o.o.-bez zmian. 

 

  



9. WARUNKI POSADOWIENIA: 

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną, badany teren klasyfikuje się do prostych 

warunków gruntowych, a projektowane obiekty zalicza się do II kategorii 

geotechnicznej. Zgodnie w wykonaną opinią geotechniczną, stwierdzono występowanie 

zwierciadła wód gruntowych na głębokości 3,1m p.p.t. 

 

10. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH: 

Projektuje się posadowienie zbiorników na płycie fundamentowej. Wydobyte ilości 

ziemi zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 7 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r poz.1987) a nawierzchnie terenu 

zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 

 

11. BILANS TERENU: 

Powierzchnia działki o nr 356: 5.2725ha – użytek klasa bonitacyjna: Ba-tereny 

przemysłowe. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r, o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz.U. nr 121 z 2013r., poz.1205 z późn. zm.) dla w/w terenów nie jest 

wymagane uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. 

   

12. BILANS TERENU W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

    Powierzchnia poszczególnych istniejących części zagospodarowania pozostanie bez      

zmian, zbiorniki oraz związana z nimi infrastrukturę techniczna projektuje się w miejscu 

terenów utwardzonych i po realizacji przedsięwzięcia tereny te zostaną przywrócone do 

stanu pierwotnego. 

Wskaźnik intensywności zabudowy- nie dotyczy. 

Powierzchnia biologicznie czynna- bez zmian. 

Układ komunikacyjny bez mian. 

Ukształtowanie terenu i zieleni-bez zmian. 

 

13. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH 

OTOCZENIA: 

Przewiduje się że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na 

środowisko i nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska. Nie 



stwierdza się złożoności ww. oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia:  

Określa się warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia w następującym zakresie: 

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca 

magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem 

produktami ropopochodnymi. 

2. Należy stosować wyłącznie sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy, ze 

szczelnymi układami: paliwowymi, hydraulicznymi oraz innymi płynami 

eksploatacyjnymi. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska 

gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi. 

3. Stacje; paliw należy wyposażyć w sorbenty służące do minimalizacji skutków 

potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym substancji ropopochodnych, 

w ilości wystarczającej do neutralizacji ewentualnego wycieku. 

4. Nawierzchnie miejsc dystrybucji oraz miejsc uzupełniania paliwa należy wykonać jako 

szczelną, nienasiąkliwą i zmywalną. Zanieczyszczone wody pochodzące z ww. 

nawierzchni należy ująć w system kanalizacji poprzez odwodnienie liniowe 

utwardzonego placu. 

5. System kanalizacji deszczowej oraz urządzenia oczyszczające, w tym separator 

substancji ropopochodnych oraz osadniki należy utrzymywać w sprawności 

eksploatacyjnej poprzez ich okresowe czyszczenie i konserwacje. 

6. Substancje ropopochodne należy magazynować w szczelnych zbiornikach 

podziemnych, dwupłaszczowych wyposażonych w czujniki sygnalizujące awarie 

zbiornika i niekontrolowany wyciek. 

7. Należy stosować zawory antyprzelewowe zabezpieczające przed przelaniem 

zbiorników. 

8. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych należy oczyścić w 

separatorze substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

 

 

 

 



14. WPŁYW INSWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000: 

1. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w żadnej strefie związanej z 

obszarem Natura 2000. 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Bonarka 5.56 

Skałki Przegorzalskie 10.26 

Panieńskie Skały 10.37 

Groty Kryształowe - otulina 11.01 

Groty Kryształowe 11.03 

Bielańskie Skałki 11.77 

Skała Kmity 13.69 

Skołczanka 13.72 

Cieszynianka - otulina 16.04 

Dolina Kluczwody 16.07 

Cieszynianka 16.35 

Wąwóz Bolechowicki 18.20 

Kozie Kąty 19.69 

Dolina Mnikowska 20.97 

Koło w Puszczy Niepołomickiej 21.08 

Dolina Racławki 23.08 

Zimny Dół 23.55 

Dolina Szklarki 23.72 

Kajasówka 24.11 

Wiślisko Kobyle 24.80 

Gibiel 25.42 

Długosz Królewski 25.64 

Lipówka 26.01 

Dolina Potoku Rudno 27.57 

Dolina Potoku Rudno - otulina 28.04 

Dolina Eliaszówki 28.10 

Zamczysko nad Rabą 28.31 

Złota Góra 28.75 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 



Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina 4.12 

Dłubniański Park Krajobrazowy 4.77 

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 5.21 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 5.88 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy 6.80 

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 7.41 

Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina 9.06 

Tenczyński Park Krajobrazowy 9.67 

Rudniański Park Krajobrazowy - otulina 21.88 

Rudniański Park Krajobrazowy 23.58 

Orlich Gniazd - otulina 28.41 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Ojcowski Park Narodowy - otulina 10.48 

Ojcowski Park Narodowy 13.93 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej 24.80 

Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego 27.14 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

W widłach Wisły i Raby 24.22 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Puszcza Niepołomicka PLB120002 15.48 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Łąki Nowohuckie PLH120069 1.60 

Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 9.07 

Dolina Prądnika PLH120004 13.93 

Skawiński obszar łąkowy PLH120079 14.01 

Dolinki Jurajskie PLH120005 16.07 

Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 18.92 

Koło Grobli PLH120008 19.38 

Dolina Sanki PLH120059 20.65 



Rudniańskie Modraszki - Kajasówka PLH120077 23.89 

Cedron PLH120060 24.81 

Lipówka PLH120010 26.01 

Kaczmarowe Doły PLH120062 26.25 

Rudno PLH120058 27.31 

Sławice Duchowne PLH120074 27.50 

Krzeszowice PLH120044 27.71 

Czerna PLH120034 28.58 

Poradów PLH120072 28.86 

 

2. Przewidywane znaczące oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także środowisko, a w szczególności na: 

a/ różnorodność biologiczną - nie stwierdza się - brak 

b/ ludzi - nie stwierdza się - brak 

c/ rośliny - nie stwierdza się - brak 

d/ wodą - nie stwierdza się - brak 

e/ powietrze - nie stwierdza się - brak 

f/ powierzchnię ziemi - nie stwierdza się - brak 

g/ dostępność do złóż i kopalin - nie stwierdza się - brak konieczności 

nadzoru archeologicznego 

h/ wymagany zakres monitoringu - nie stwierdza się - brak 

i/ krajobraz - nie stwierdza się - brak 

j/ klimat - nie stwierdza się - brak 

k/ zasoby naturalne - nie stwierdza się - brak 

l/ zabytki - nie stwierdza się - brak 

m/ dobra materialne - nie stwierdza się - brak naruszenia interesów osób 

trzecich 

Nie zachodzi, zatem żadna zależność między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy w świetle projektowanej inwestycji. 

 

3. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, a w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 



przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

a/ obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie 

stwierdza się - brak 

b/ obszary wybrzeży - nie stwierdza się - brak 

c/ obszary górskie i leśne - nie stwierdza się - brak 

d/ obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników śródlądowych - nie stwierdza się - brak 

e/ obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

- nie stwierdza się - brak 

f/ obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - 

nie stwierdza się - brak 

g/ gęstość zaludniania - nie stwierdza się - brak 

h/ obszary przylegające do jezior - nie stwierdza się - brak 

i/ uzdrowiska i obszary ochrony środowiska - nie stwierdza się – brak 

 

4. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do warunków : 

a/ zasięg oddziaływań -  brak 

b/ trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze - nie stwierdza się - brak 

c/ wielkość złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej - brak szkodliwości 

d/ prawdopodobieństwo oddziaływań - nie stwierdza się - brak 

e/ czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania - brak szkodliwości 

f/ hałasu - nie stwierdza się – brak 

5. Zostały spełnione także podstawowe czynniki związane z ochroną przyrody, które 

polegają na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 

tworów i składników przyrody: 

a/ dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz innych migracji – brak utrudnień 

b/ roślin, grzybów i zwierząt z uwzględnieniem siedlisk nietoperzy objętych ochroną 

gatunkową - brak utrudnień 

c/ zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia - brak utrudnień 

d/ siedlisk przyrodniczych - brak utrudnień 

e/ siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, grzybów i 

zwierząt - brak utrudnień 



f/ tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt - 

brak utrudnień 

g/ krajobrazu - brak utrudnień 

h/ zieleni w miastach i wsiach - brak utrudnień  

i/ zadrzewień - brak utrudnień 

WNIOSKI 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na obszary NATURA 2000 . 

 

15. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę Inwestora 356 obr.49 jedn. ewid.: Nowa 

Huta. Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren objęty 

wnioskiem. Przewiduje sie, że zasieg oddziaływania bedzie zamykał sie w granicach 

terenu, na którym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecie.  

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym 

nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

 

16. INFORMACJE DODATKOWE-STREFY OCHRONY: 

STREFA OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ: 

Teren objęty wnioskiem nie znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego.  

Jakakolwiek działalność inwestycyjna na przedmiotowym terenie nie wymaga 

uzgodnienia z konserwatorem w tym zakresie. 

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ: 

Teren objęty wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytków, jak również nie podlega 

ochronie konserwatorskiej. Jakakolwiek działalność inwestycyjna na przedmiotowym 

terenie nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem w tym zakresie. 

GRANICE TERENU GÓRNICZEGO:  

Wnioskowana działka nie leży w terenach objętych eksploatacją górniczą ani też nie 

znajduje się na terenach szkód górniczych. Teren inwestycji nie leży także w obszarze 

innych wyrobisk i terenów eksploatacyjnych naturalnych złóż. 



17. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji: 

powierzchnia zabudowy-nie dotyczy 

wysokość -nie dotyczy,3 podziemne zbiorniki paliw ON  

liczba kondygnacji-nie dotyczy 

b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: 

nie dotyczy 

c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy: 

nie dotyczy 

d) informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej: 

Strefy zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej 

Na zewnątrz budynku występują następujące elementy podlegające ocenie zagrożenia 

wybuchem: 

studzienka nazbiornikowa  

- strefa 1 - wewnątrz studzienki  

studzienka spustowa  

- strefa 2 - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego  

odmierzacz paliw  

- strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim  

- strefa 2 - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa oraz 20 cm od obudowy  

zbiornik podziemny  

- strefa 2 - 1,5 m w promieniu od wylotu przewodu oddechowego  

cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty  

- strefa 2 - 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi  

cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest zamknięty  

- strefa 2 - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi  



odolejacz koalescencyjno - adsorbcyjny – (podziemny przykryty płytą stalową z otworami )  

- strefa 1 - wewnątrz odolejacza  

zbiornik naziemny gazu LPG  

- strefa 2 - w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika  

stanowisko przeładunkowe LPG  

- strefa 2 - w promieniu 1,5 m od przyłącza opróżnienia autocysterny  

odmierzacz gazu płynnego  

- strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim  

- strefa 2 - wewnątrz oraz 20 cm od obudowy  

skrzynia agregatu pompowego  

- strefa 2 – w promieniu 1,5 od skrzyni  

Strefy zagrożenia wybuchem jw. określone są jako minimalne wg RMG z dnia 21 listopada  

2005r - Dz.U.Nr 243/2005 poz.2063 . 

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek, terenów oraz parametrach 

wpływających na odległości dopuszczalne: 

od obiektów sąsiadujących:  

 3 zbiorniki podziemne ON 

od granic: 

 z działka nr 372/3, 372/4 –35m 

 z działka nr 355/7- 136m 

 z działką nr 357/12-146m 

 z działką nr 384/20-110m 

Odległości elementów instalacji paliwowej od innych elementów zagospodarowania terenu, 

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: 

 Odmierzacze paliw płynnych, przyłącza spustowe, przewody oddechowe 

Minimalna odległość wg rozporządzenia      Odległość projektowana 



od budynku stacji paliw płynnych                             1-2,5m                        12m 

od budynków o kontr. niepalnej                                10m                             39m 

od innych budynków                                                 20m                             brak 

od granicy lasu                                                           20m                             nie występuje 

od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki           5m                             42m 

 Zbiorniki podziemne paliw płynnych 

od fundamentów budynków                                     3m                               19,5m 

od podziemnych elementów budowli  

ochronnych dla obrony cywilnej                               10m                             nie występuje 

od gazociągów wys. ciśnienia                                   20m                             nie występuje 

Z wyżej przedstawionych odległości wynika iż §98 i §124, Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Dz.U.2014 poz.1853, są spełnione. 

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczych, w tym informacje o: 

- drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych 

 Dojazd pożarowy zapewniony będzie z drogi ul.Nowohucka bezpośrednio na teren 

dróg wewnętrznych na terenie MPO. 

 Droga pożarowa będzie  miała  szerokość jezdni nie mniejszą niż 4,0m.  

 Droga pożarowa będzie umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię 

jezdni co najmniej 100kN. 

 Zaprojektowano układ komunikacyjny zapewniający przejazd bez zawracania 

 Nachylenie drogi pożarowej nie przekroczy 5%. 

- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do 

celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz 

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych 

 Dojazd samochodu PSP drogą wojewódzka dz.nr 384/2 ul. Nowohucką, bezpośrednio 

na teren dróg wewnętrznych MPO, dz. 384/21, 384/20, 372/6, 356 



 Najbliższy hydrant Dn80 do gaszenia zewnętrznego znajduje się na terenie dz. 356, 

teren stacji MPO w odległości 20m i 25m od budynku stacji paliw a 10m od 

projektowanych zbiorników. 

 Stację paliw należy wyposażyć w następujące ilości sprzętu gaśniczego :  

- koce gaśnicze - 4 szt. ( w tym 1 szt. LPG )  

- gaśnice proszkowe lub śniegowe - 6 kg - 4 szt. ( w tym 2 szt. dla LPG )  

- agregaty proszkowe lub śniegowe 25 kg - 2 szt.  

Zgodnie z RMSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz. U. 121/03 poz. 1139 ) § 6 ust. 4 należy 

zapewnić wodę dla celów pożarowych .  

Na terenie stacji paliw obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia.  

Eksploatacja obiektu winna być określona szczegółową instrukcją ustalającą sposoby 

postępowania na wypadek pożaru, jak również w zakresie ochrony p.poż. oraz BHP 

zatrudnionego personelu. Instrukcja powinna zawierać warunki bezpieczeństwa eksploatacji i 

remontów wszystkich urządzeń stacji paliw.  

Obsługa winna być przeszkolona w zakresie przestrzegania przepisów p/poż. i BHP przy 

wykonywaniu prac przy produktach naftowych.  

Stację należy wyposażyć w znaki informujące i ostrzegawcze zgodne z PN.  

W celu neutralizacji i ograniczenia wycieku ropopochodnych użytkownik winien posiadać na 

stacji zestaw sorbentowy.  

 Dla przedmiotowego budynku minimalna wymagana ilość wody do celów 

przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s 

(wymagana przepisami).  

 Nie przewiduje się zgodnie z przepisami instalacji stałych urządzeń gaśniczych 

wodnych.  

g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 

objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu 

nie dotyczy. 

Podstawowa charakterystyka pożarowa paliw : 
- olej napędowy  



temperatura zapłonu - > + 55 0C  

z uwagi na fakt, iż olej napędowy w normalnych warunkach dostawy, przechowywania i 

dystrybucji nie będzie podgrzewany powyżej temperatury zapłonu, zatem w przestrzeniach w 

których występuje olej nie przewiduje się występowania gazowych atmosfer wybuchowych. 

 

18. UWAGI KOŃCOWE: 

Prace budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego 

inżyniera budowy. Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uzyskaniu decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych poziomów budynku i 

otaczającego terenu powinien wykonać uprawniony geodeta. W trakcie budowy należy 

na bieżąco prowadzić dziennik budowy. 

 

Kraków, marzec  2022r.     
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NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA, LIKWIDACJA 1
STAREGO ZBIORNIKA ON, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTAL.
KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE STACJI PALIW DZIAŁA-
JĄCEJ NA POTRZEBY MPO W KRAKOWIE

30-580 KRAKÓW

projekt.pl@interia.pl, tel.: 668 301 006
PROJEKT.PL MAGDALENA DUBIEL, UL.W.POLA 20/57, 32-020 WIELICZKA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

D3/4

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 20m3 ( benzyna )

D1/2
Odmierzacz paliw  wieloproduktowy MPD 4P/8H   

8 węży, 4 produkty, 4 węże z VRS, 8xQmax = 40 dm3/min,

D5/6

Odmierzacz oleju napędowego HS-  1P/2H  

2 węże, 1 produkt, 2xQmax = 120 dm3/min

Odmierzacz paliw  wieloproduktowy MPD 4P/8H   

8 węży, 4 produkty, 4 węże z VRS, 8xQmax = 40 dm3/min,

Odmierzacz paliw  wieloproduktowy MPD 4P/8H   

8 węży, 4 produkty, 4 węże z VRS, 8xQmax = 40 dm3/min,

D7/8

D11/12

D13/14

Odmierzacz oleju napędowego HS-  1P/2H  

2 węże, 1 produkt, 2xQmax = 120 dm3/min

Odmierzacz oleju napędowego HS-  1P/2H  

2 węże, 1 produkt, 2xQmax = 120 dm3/min

Zb1

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 20m3 ( benzyna )
Zb2

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 33m3 ( olej napędowy )
Zb3

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 30m3 ( olej napędowy ) - likwidacja
Zb4

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 60m3 ( olej napędowy )
Zb5

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 60m3 ( olej napędowy )
Zb6

Zbiornik podziemny bezciśnieniowy dwupłaszczowy 

jednokomorowy 60m3 ( olej napędowy )
Zb7

Stanowisko zlewu dla projektowanych zbiorników Zb5-Zb7  SZ

Maszty oddechowe dla projektowanych zbiorników Zb5-Zb7  MO

Komora zaworowaKZ1-KZ4

Rurociąg zlewowy z tw. sztucznego

Rurociąg ssący z tw. sztucznego

Rurociąg oparów z tw. sztucznego

A-D

LEGENDA 

ARCHITEKTURA:

INSTALACJE SANITARNE:

TECHNOLOGIA PALIWOWA:

SOK
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