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OBWIESZCZENIE 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

W6jt Gminy Nowe Miasto, dzia~ajqc na podstawie art . 38, art. 72 ust. 6, art. 85 ust. 3 
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzia~ywania na 
srodowisko (tekst jednolity- Oz. U. 2017r. poz.1405) 

zawiadamia 

ze. w dniu ~~. pazdziernika 2017 roku na wniosek Zak~adu Rolniczo-Przemys~owego
"FARMUTIL-HS" Sp6~ka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2016 roku w przedmiocie wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie 
zbiornika do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie 
kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 
374/4 

wydana zosta~a decyzja Nr ITI. 6220.5.2016.2017.EG 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie zbiornika do magazynowania i 
wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej na nieruchomosci 
oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4 

Z tresciq decyzji oraz z dokumentacjq sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Oyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie w sprawie realizacji przedsi~wzi~cia oraz opiniq 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P~onsku w sprawie realizacji 
przedsi~wzi~cia mozna zapoznac si~ w siedzibie Urz~du Gminy w Nowym Miescie, ul. Apteczna 
8, 09-120 Nowe Miasto, pok6j nr 16, I pi~tro, w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie czternastu 
dni od dnia publicznego ogloszenia. 

i( IIml" Jo"illAZ Zalrwski 
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DECYZJA 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art.82, art. 84 i 85 ust. 1, art. 85 
ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie , 
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity- Oz. U. 2017r. poz.1405), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity - OzU. 2017 r. poz.1257) a takze § 3 ust. 1 pkt. 37 
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych 
znaczqco oddziatywac na srodowisko ( tekst jednolity- Oz. U.2016 r. poz. 71 z pozn.zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku Zakladu Rolniczo-Przemyslowego "FARMUTIL-HS" Spolka Akcyjna z dnia 1 
sierpnia 2016 roku w przedmiocie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie zbiornika do magazynowania i wewn~trznej 
dystrybucj i oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji 
gruntow wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4 

po przeprowadzeniu post~powania z udziafem spofeczenstwa 

okreslam 

srodowiskowe uwarunkowania na realizacj~ przedsi~wzi~cia polegaj~cego na budowie 
zbiornika do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie 
kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow wsi Miszewo Wielkie 
numerem 374/4 

Integraln~ czysc decyzji stanowi zal~cznik : nr 1 - charakterystyka przedsiywziycia. 

I. Rodzaj i miejsce przedsi~wzi~cia: 

1. Rodzaj przedsiywziycia: 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie zbiornika bezcisnieniowego do 
magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego na potrzeby wlasne zakladu, w 
obudowie kontenerowej 0 pojemnosci maksymalnej 7 977,86 I. Planowany zbiornik do 
magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej 0 wymiarach: 
szerokosc 2,47 m, dlugosc 2,25 m, wysokosc 2,47 m zostanie usadowiony na projektowanym 
fundamencie telbetowym 14,5 x 5 m w miejscu bylej kotlowni. Inweslycja obejmuje budowf? zbiornika 
bezcisnieniowego serii YELLOWBOX obudowanego stalowq konstrukcjq spawanq, wykonanq z 
plaszcza wewn~trznego , zamkni~tego oraz ptaszcza zewn~trznego otwartego odgornie wykonanego z 
tworzywa PEHO Iqczonego metodq ekstruzyjnq. Zbiornik wykonany jest w technologii dwu 
ptaszczowej . Kontenerowa stacja paliw YELLOWBOX ze zbiornikiem 0 pojemnosci 7 977,88 I sluzy do 
przechowywania oleju nap~dowego 0 temperaturze zaplonu powyzej 61° C. Zbiornik obejmuje 
jednostronne stanowisko tankowania. Oojazd do zbiornika odbywac si~ b~dzie za pomocq istniejqcych 
drog wewn~trznych. Przewiduje si~ dostarczanie oleju do zbiornika ok. 3 razy w miesiqcu. Przewiduje 
si~ tankowanie maksymalnie do 5 szt. samochodow osobowych w ciqgu dnia, samochodow do 3,5 
tony- ok 1 szt. , samochodow ci~zarowych ok. 20 szt. oraz samochodow roboczych ok. 3 szt. 

2. Miejsce realizacji przedsiywziycia: 

Przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie w miejscowosci Miszewo Wielkie na dzialce 0 nr ew. 374/4. 
Powierzchnia WW. dzialki wynosi 2,41 ha. W bezposrednim sqsiedztwie przedsi~wzi~cia znajdujq si~ : 
od strony zachodniej droga powiatowa nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto, od strony 
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p6lnocnej i poludniowej stanowiq lasy, od strony wschodniej w odleglosci okolo 40 m przeplywa 
rzeka Sona. Projektowany zbiornik znajdowal si~ b~dzie na terenie Punktu Pozyskiwania 
przeladunku Surowc6w Utylizacyjnych nalezqcego do inwestora Zakladu Rolniczo - Przemyslowego 
"FARMUTIL HS" SA z siedzibq w Smilowie. 

Zestawienie powierzchni dzialki inwestycyjnej : dzialka jest zagospodarowana i zabudowana 
budynkami: magazynowymi, biurowym oraz innymi towarzyszqcymi 
powierzchnia zabudowy budynkow istniejqcych - 557,5 m2; 

powierzchni utwardzona (droga dojazdowa do zakladu, drogi wewn~trzne place manewrowe - 2 370 
m2 

Tereny zielone - 16 170 m2 

powierzchnia projektowanego fundamentu - 72,5 m2 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg61nym 
uwzgl~dnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w 
naturalnych i zabytk6w oraz ograniczenia ucia11iwosci dla teren6w s",siednich: 

Na etapie realizacji przedsiF?wziF?cia: 

1. Prace budowlane instalacyjne wykonywac z zachowaniem podstawowych zasad BHP 
i ochrony srodowiska, 
2. Do wykonania prac zatrudnic firmy specjalistyczne, posiadajqce sprz~t z odpowiednim 
atestem uzytecznosci , 
3. Wyposazyc stacje paliw w instalacje kanalizacyjne i inne urzqdzenia zabezpieczajqce przed 
przenikaniem oleju nap~dowego do gruntu , wod powierzchniowych i gruntowych, oraz 
urzqdzenia sygnalizujqce wyciek oleju nap~dowego do gruntu , wod powierzchniowych 
i gruntowych, 
4. Zainstalowac stalowe dwuplaszczowe zbiorn iki na paliwo z elektronicznym monitoringiem 
wyciek6w, 
5. Wyposazyc stacje paliw w urzqdzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowego 
oleju nap~dowego, 
6. Prawidlowo uszczelnic i utwardzic podloze, celem zabezpieczen ia gleby i wod przed 
skazeniem olejem nap~dowym , 
7. Wyposazyc stacje m.in. w sprz~t p.poz, srodki pochlaniajqce produkty naftowe, 
8. Teren pod stacja paliw wyposazyc w siec piezometr6w do badania jakosci w6d podziemnych . 
9 .prace budowlane prowadzic w godzinach od 6,00 do 22,00 
10. na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyc materialy pyliste przed rozwiewaniem ) np. poprzez 
przykrywanie plandekami) 
11.powstajqce na etapie realizacji przedsi~wzi~cia odpady inne niz niebezpieczne magazynowac 
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposob zabezpieczajqcy przed pyleniem, 
rozwiewaniem odpadow oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego; w/w odpady 
przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania 
12. prace budowlane wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprz~tu , eksploatowanego i 
konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo
wodnego przed wyciekiem plyn6w technicznych i paliw 
13. prace ziemne prowadzic bez koniecznosci odwadniania wykopow 
14. powstajqce na etapie realizacji i eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowac w zamkni~tych , 
szczelnych i oznakowanych pOjemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpornych na 
dzialanie skladnikow umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 
zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podlozu: miejsca magazynowania w/w odpadow oznaczyc i 
zabezpieczyc przed wst~pem osob nieupowaznionych i zwierzqt. W/w odpady przekazywac 
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania 
15. na eta pie realizacji i eksploatacji wod~ na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierac z 
istniejqcego uj~cia wlasnego (studni gl~binowej) z utworow czwartorz~dowych , w ramach 
stwierdzonych zasobow eksploatacyjnych, prowadzic rejestr zuzycia wody 
16. na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji scieki bytowe odprowadzac do szczelnego, 
istniejqcego zbiornika bezodpfywowego; w/w zbiornik systematycznie oprozniac(nie mozna dopuscic 
do jego przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywozic do 
oczyszczalni sciekow. 
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17.teren przedsi~wzi~cia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wyposazye w srodki (sorbenty) 
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych : w przypadku awaryjnego wycieku w/w 
substancji, zanieczyszczenie niezwlocznie usunqe, a zuzyte srodki do neutralizacji substancji 
ropopochodnych przekazae uprawnionym odbiorcom 
18. ruch pojazd6w po terenie inwestycji zwiqzany z obslugq przedmiotowego przedsi~wzi~cia 
prowadzie w godzinach od 6.00 do 22.0 
19. powstajqce na etapie eksploatacji przedsi~wzi~cia odpady inne niz niebezpieczne magazynowae 
selektywnie w zamkni~tych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w spos6b zabezpieczajqcy 
przed mozliwosciq powstawania odciek6w i zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego, w/w 
odpady przekazywae uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania 
20. wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego, na kt6rym posadowiony b~dzie przedmiotowy 
zbiornik paliwa, odprowadzae poprzez wewn~trznq siee kanalizacji deszczowej, wyposazonq w 
urzqdzenie podczyszczajqce (separator substancji ropopochodnych) do istniejqcego zbiornika 
odparowujqcego 
21. system wodno-sciekowy regularnie i terminowo poddawae pr6bom szczelnosci i konserwacjom; 
wszelkie wykryte nieszczelnosci i wycieki niezwlocznie usuwae 

Na etapie eksp/oatacji przedsif?wzif?cia: 

1. Prowadzic staly monitoring jakosci wody podziemnej, 
2. Utrzymywae w nalezytym stanie instalacje technologiczne i zabezpieczajqce, 
3. Na biezqco kontrolowae szczelnosc zbiornik6w i dystrybutora, 
4. Na biezqco kontrolowae czystose ( np. usuwae plamy z rozlanego paliwal. 
5. Zabezpieczae przed przenikaniem oleju nap~dowego do gruntu, w6d powierzchniowych 
i podziemnych, 
6. Zabezpieczae przed emisja par z oleju nap~dowego do powietrza atmosferycznego 
w procesach ich przeladunku i magazynowania, 
7. Prowadzie prawidlowa gospodark~ sciekami zgodnie z Prawem wodnym. 

III. Wymagania dotycz"ce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl~dnienia w projekcie 
budowlanym: 

1. Ewentualne szkodliwe oddzialywanie na srodowisko nie moze przekroczye granic terenu, do 
kt6rego inwestor posiada lub b~dzie posiadal tytul prawny, na etapie budowy, eksploatacji 
i likwidacji . 
2. Nalezy prowadzie racjonalna gospodark~ odpadami na terenie przedsi~wzi~cia w fazie 
budowy, eksploatacji i likwidacji zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy 0 odpadach. 
3. Odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne winny bye segregowane i usuwane przez 
specjalistyczne jednostki zajmujqce si~ ich skladowaniem lub utylizacja na zasadach 
okreslonych w obowiqzujqcych przepisach. 
4. Inwestor przy prowadzeniu prac budowlanych jest obowiqzany uwzgl~dnie ochron~ 
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg61nosci ochron~ zieleni, naturalnego 
uksztaltowania terenu i stosunk6w wodnych. 
5. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 kt6rych mowa wart. 72 ust.1 ustawy z dnia dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (w projekcie 
budowlanym) nalezy uwzgl~dnie nast~pujqce wymagania dotyczqce ochrony srodowiska 

1. 	 zaprojektowanie naziemnego, dwuplaszczowego, szczelnego zbiornika na olej nap~dowy 0 

pojemnosci maksymalnej 8 m3 , zlokalizowanego w obr~bie obudowy kontenerowej, na 
szczelnej nieprzepuszczalnej powierzchni , poza strefa ochronnq istniejqcego uj~cia w6d 
podziemnych 

2. 	 zastosowanie urzqdzenia podczyszczajqcego separatora substancji ropopochodnych) dla w6d 
opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego, na kt6rym posadowiony b~dzie w/w 
zbiornik paliwa 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziafania skutkom awarii przemysfowych: 

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si~ powaznych awarii przemyslowych . 

W przypadku niekontrolowanego wycieku paliwa nalezy na biezqco usuwae jego skutki 

nie dopuszczajqc do przedostania si~ szkodliwych czynnik6w do srodowiska . 
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V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko: 

Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania planowanego przedsi~wzi~cia na 
srodowisko. 

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego 
uzytkowa n ia: 
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsi~wzi~c wymienionych wart. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska, wymagajqcych utworzenia obszaru ograniczonego 
uzytkowania. 

VII. Stwierdza si~, ze dla planowanego przedsi~wzi~cia nie rna koniecznosci 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w rarnach postepowania w 
sprawie wydania decyzji, 0 ktorych rnowa wart. 72 ust.1 ustawy z dnia dnia 3 
pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na 
srodowisko. 

Posiadane dane na temat planowanego przedsi~wzi~cia i elementow przyrodniczych srodowiska 
obj~tych zakresem przewidywanego oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzi~cia na srodowisko 
pozwalajq wystarczajqco ocenic jego oddzialywania na srodowisko i ustalic warunki jego realizacji. Ze 
wzgl~du na rodzaj i charakterystyk~ przedsi~wzi~cia oraz jego powiqzania z innymi przedsi~wzi~ciami 
nie stwierdzono mozliwosci ponadnormatywnego kumulowania si~ oddzialywar'l tego przedsi~wzi~cia 
z innymi przedsi~wzi~ciami zlokalizowanymi poza terenem nalezqcym do inwestora. Nie stwierdzono 
mozliwosci negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzi~cia na obszary wymagajqce 
specjalnej ochrony ze wzgl~du na wyst~powanie gatunkow roslin i zwierzqt lub ich siedlisk 
przyrodniczych obj~tych ochrona, w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody. 

uzasadnienie 

W dniu 1 sierpnia 2016 roku wplynql do tut. Urz~du Gminy wniosek Zakladu Rolniczo-Przemyslowego 
"FARMUTIL-HS" Sp61ka Akcyjna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie zbiornika do magazynowania i wewn~trznej 
dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji 
grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4 . 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej 
inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsi~wzi~c wymienianych w § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporzqdzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko ( tekst jednolity- Dz. U.2016 r. poz. 71 z pozn .zm .). Wnioskowana inwestycja jest 
przedsi~wzi~ciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko, w zwiqzku z 
czym planowane przedsi~wzi~cie nalezy do tzw. II grupy przedsi~wzi~e , dla ktorej moze bye 
wymagane sporzqdzenie raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

W trakcie post~powania administracyjnego zmierzajqcego do wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach przeanalizowano nast~pujqce dokumenty: 
• 	 wniosek 0 wydanie decyzji 
• 	 kart~ informacyjna przedsi~wzi~cia 
• 	 poswiadczonq kopi~ mapy ewidencyjnej obejmujqcej teren, na kt6rym realizowane b~dzie 

przedsi~wzi~cie oraz obejmujqcej obszar, na ktory przedsi~wzi~cie b~dzie oddzialywae 

Dzialajqc zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko Wojt Gminy 
Nowe Miasto zwrocil si~ z pismami do Par'lstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 opini~ w sprawie obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby - co do zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko. 
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1. 	 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plorisku w wydanej przez siebie w dniu 17 
sierpnia 2016 roku opinii, znak nr ZNS-712-150/2016 stwierdzil potrzeb~ przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

2. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w wydanej przez siebie w dniu 10 
sierpnia 2016 roku opinii , znak nr WOOS-II.4240.1163.2016.KSU stwierdzil koniecznosc 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W oparciu 0 w/w opinie oraz po przeprowadzeniu wlasnej - uwzgl~dniajqcej uwarunkowania 
przedstawione wart. 63 ust. 1 w/w ustawy udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko - analizy 
dostarczonych wraz z wnioskiem material6w, organ prowadzqcy post~powanie postanowil nalozyc na 
Inwestora obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko. 
W dniu 30 sierpnia 2016 roku W6jt Gminy Nowe Miasto Postanowieniem Nr 
ITI.6220.5.2016.EG nalozyl obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w/w 
przedsi~wzi~cia. 
W dniu 12 wrzesnia 2016 roku postanowieniem Nr ITI.6220.5.2016 roku W6jt Gminy zawiesil 
post~powanie wszcz~te z wniosku Zakladu Rolniczo-Przemyslowego "FARMUTIL-HS" Sp61ka Akcyjna 
z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie zbiornika do magazynowania i wewn~trznej 
dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji 
grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4 do czasu przedlozenia przez wnioskodawc~ raportu 0 

oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko. 
Zgodnie z tresciq art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz.353 z p6zn.zm.), organ wydaje 
postanowienie 0 zawieszeniu post~powania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez wnioskodawc~ raportu 0 oddzialywaniu 
przedsi~wzi~cia na srodowisko. 

W dniu 16 czerwca 2017 roku wnioskodawca - Zaklad Rolniczo -Przemyslowy "FARMUTIL-HS" 
Sp61ka Akcyjna przedlozyl raport 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko - ustqpily 
przyczyny zawieszenia post~powania, w zwiqzku z powyzszym postanowiono 0 podj~ciu 
post~powania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w przedmiocie wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie 
zbiornika do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej 
na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4 z wniosku 
Zaklad Rolniczo -Przemyslowy "FARMUTIL-HS" Sp61ka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2016 roku. 
Postanowieniem Nr In 6220.5.2016.2017.EG z dnia 20 czerwca 2017 roku W6jt Gminy Nowe Miasto 
pOdjql postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w przedmiocie wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach. 
Dane 0 zlozonym wniosku oraz raporcie zostaly umieszczone w publicznie dost~pnym wykazie 
danych 0 dokumentach, prowadzonym przez Urzqd Gminy w Nowym Miescie. W przeprowadzonym 
postepowaniu, zgodnie z dyspozycjq dzialu III rozdzial 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 

udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska 
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2017r. poz.1405), organ 
zobligowany zostal do zapewnienia mozliwosci udzialu spoleczeristwa. Wypelniajqc powYZSZq 
dyspozycje, organ podal do publicznej wiadomosci informacj~ 0 zamieszczeniu w publicznie 
dost~pnym wykazie danych 0 wniosku 0 wydanie decyzji oraz mozliwosci skladania uwag i wniosk6w, 
przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urz~du Gminy Nowe Miasto, ha tablicy 
ogloszeri Urz~du Gminy Nowe Miasto, a takze w miejscu planowanego przedsi~wzi~cia oraz w 
siedzibie soltysa wsi Miszewo Wielkie. 

Wypelniajqc dyspozcje art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 

udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska 
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwr6cono si~ 
pismami Nr ITI.6220.5.2016.2017.EG z dnia 20 czerwca 2017 roku do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 uzgodnienie warunk6w realizacji przedsi~wzi~cia i 
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plorisku 0 opini~ w sprawie warunk6w 
realizacji przedsi~wzi~cia. 
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w PlonskI) w wydanej przez siebie w dniu 30 czerwca 
2017 roku opinii, znak nr PPIS-ZNS-710-150/2016/096/2017 zaopiniowal pozytywnie realizacj~ 
przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie zbiornika do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji 
oleju nap~dowego w obudowie kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi 
lVIiszewo Wielkie numerem 374/4. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwal do uzupelnienia wniosku 0 

uzgodnienie przedsi~wzi~cia z uwagi na braki merytoryczne przedlozonej dokumentacji. W dniu 22 
sierpnia 2017 roku po uzupelnieniu dokumentacji sprawy ponownie wystqpiono do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 uzgodnienie warunk6w realizacji przedsi~wzi~cia i 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku 0 opini~ w sprawie warunk6w 
realizacji przedsi~wzi~cia i ponownie wszcz~to procedur~ udzialu spoleczenstwa Dane 0 zlozonym 
wniosku oraz raporcie zostaly umieszczone w publicznie dost~pnym wykazie danych 0 dokumentach, 
prowadzonym przez Urzqd Gminy w Nowym Miescie. W przeprowadzonym postepowaniu, zgodnie z 
dyspozycjq dzialu III rozdzial 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2017r. poz.1405) , organ zobligowany zostal do 
zapewnienia mozliwosci udzialu spoleczenstwa. 

Wypelniajqc powYZSZq dyspozycje, organ podal do publicznej wiadomosci, dnia 22 sierpnia 2017 roku 
informacj~ 0 zamieszczeniu w publicznie dost~pnym wykazie danych 0 wniosku 0 wydanie decyzji 
oraz mozliwosci skladania uwag i wniosk6w, przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji 
publicznej Urz~du Gminy Nowe Miasto, na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Nowe Miasto, a takze w 
miejscu planowanego przedsi~wzi~cia oraz w siedzibie softysa wsi Miszewo Wielkie . 
Termin skladania uwag i wniosk6w wyni6s1 35 dni tj. do dnia 25 wrzesnia 2017 roku . W powyzszym 
terminie nie wp!yn~ly uwagi i wnioski. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w wydanym przez siebie w dniu 19 wrzesnia 
2017 roku postanowieniu - znak nr WOOS-1.4242.191.2017.SM3 uzgodni! realizacj~ przedsi~wzi~cia i 
okresli! warunki. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku w wydanym przez siebie w dniu 25 sierpnia 
2017 roku pismie, znak nr PPIS-ZNS-710-150/2016/096/2017/730-130/2017 podtrzymal swoje 
stanowisko zawarte w opinii Nr PPIS-ZNS-71 0-150/2016/096/201730 czerwca 2017 roku. 

Trese uzgodnien i opinii zostala uwzgl~dniona w sentencji decyzji . 

Planowana inwestycja znajduje si~ w granicach Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
dla kt6rego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzadzenie nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 
kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj. Maz. 
Nr 91,poz.2456 ze.zm). Ww. rozporzqdzenie okresla szereg zakaz6w, w tym zakaz realizacji 
przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywae na srodowisko. 

Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk, "Aleja Pachnicowa" PLH 140054, 
znajduje si~ w odleglosci okolo 12,7 km w kierunku po!udniowo-zachodnim od dzia!ki inwestycyjnej. 
Obszar inwestycyjny znajduje si~ poza granicami las6w I~gowych oraz w obr~bie korytarza 
ekologicznego zWiqzanego z dolinami rzek (Wkry i Sony).Z uwagi na fakt, ze zbiornik zostanie 
usytuowany w obr~bie istniejqcego zakladu rOlniczo-przemys!owego (teren przeksztalcony 
antropogenicznie), nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania si~ i migracji zwierzqt oraz nie dojdzie 
do zachwiania r6Znorodnosci biologicznej terenu. Realizacja przedsi~wzi~cia nie spowoduje 
zagrozenia dla ustanowionych cel6w srodowiskowych jednolitych cz~sci w6d powierzchniowych i 
podziemnych. Planowane przedsi~wzi~cie zlokalizowane b~dzie w obr~bie istniejqcego zakladu, w 
zwiqzku z powyzszym struktura oraz fizjonomia krajobrazu nie zostanq zaburzone. 

Na terenie przedsi~wzi~cia i w jego otoczeniu nie wyst~pujq zabytki chronione na podstawie 
przepis6w 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. 
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Teren planowanego przedsiEilwziEilcia polotony jest na terenie nie objEiltym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Podsumowujqc na podstawie zgromadzonych danych stwierdzic naletalo, it realizacja planowanego 
przedsiEilwziEilcia nie pociqgnie za sobq zagroten, tym bardziej znaczqcych oddziatywan. 
UwzglEildniajqc uzgodnienie i opiniEil w zakresie ochrony srodowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku oraz 
charakterystykEil przedsiEilwziEilcia, a takte analizujqc materialy zebrane podczas przeprowadzonego 
postEilpowania administracyjnego stwierdzam co nastEilPuje: Planowana inwestycja przy zachowaniu 
wymogow okreslonych w niniejszej decyzji nie wplynie negatywnie na srodowisko, zdrowie i tycie 
ludzi. 
Rozwiqzania chroniqce srodowisko: 

• 	 zastosowaniu atestowanego zbiornika magazynowego oleju naPEildowego dwu plaszczowego, 
• 	 wykorzystaniu systemu zabezpieczajqcego przed wyciekiem i przed przedostaniem siEil ognia 

do zbiornika, 
• 	 zastosowanie ukladu podczyszczania - separator substancji ropopochodnych dla wod 

opadowych z terenu drog i dystrybucji paliw 
• 	 dostarczanie paliwa z cysterny do zbiornika magazynowego poprzez wyposatenie koncowek 

nalewowych w system odciqgania oparow (zniwelowanie substancji zlowonnych) 
• 	 prowadzenie prac budowlanych i montatowych wylqcznie w okresie dnia, 
• 	 sprawdzaniu stanu technicznego wEilty. 

Zbiornik magazynowy bEildzie spelniac warunki ochrony srodowiska w zakresie 
zabezpieczenia powietrza atmosferycznego, gruntu i wod gruntowych, przed zanieczyszczeniem 
produktami nafiowymi i oparami wEil9lowodorow oraz wymagania ochrony p.pot. 
Podsumowujqc na podstawie zgromadzonych danych stwierdzic nalety, it realizacja planowanego 
przedsiEilwziEilcia nie pociqgnie za sobq znaczqcych oddzialywan. Odzialywanie to nie wplynie na 
pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie. 
W trakcie realizacji przedmiotowego przedsiEilwziEilcia wystqpi emisja substancji do powietrza oraz 
halasu, spowodowane glownie eksploatacjq srodkow transportu. Uciqtliwosci zwiqzane z realizacja 
planowanej inwestycji bEildq okresowe i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. W Celu 
zminimalizowanie emisji substancji do powietrza, podczas prac realizacyjnych bEildzie stosowany 
sprzEilt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposob prawidlowy, a materialy pylaste 
zostanq zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami) . W celu 
minimalizacji emisji halasu na etapie realizacji przedsiEilwziEilcia prace budowlane prowadzone bEildq w 
godzinach od 6,00 do 22,00. 

Powstajqce na etapie realizacji przedsiEilwziEilcia odpady inne nit niebezpieczne magazynowane bEildq 
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposob zabezpieczajqcy przed pyleniem, 
rozwiewaniem odpadow oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego. Powstajqce na 
etapie realizacji odpady niebezpieczne magazynowane bEild q w zamkniEiltych, szczelnych i 
oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach , odpornych na dzialanie 
skladnikow umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 
zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podlotu. Miejsca magazynowania w/w odpadow zostanq 
oznaczone i zabezpieczone przed wstEilpem os6b nieupowatnionych i zwierzqt. Wszystkie w/w 
odpady przekazywane bEildq uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. 

Prace budowlane wykonywane bEildq przy utyciu sprawnego technicznie sprzEiltu, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo
wodnego przed wyciekiem plynow technicznych i paliw. 
Na etapie realizacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana bEildzie z istniejqcego 
ujEilcia wlasnego (studni glEilbinowej) z utworow czwartorzEildowych, w ramach stwierdzonych zasobow 
eksploatacyjnych. W celu kontroli zutycia wody jej ilosc bEildzie monitorowana i eWidencjonowana. Na 
etapie realizacji inwestycji scieki bytowe odprowadzane bEildq do szczelnego, istniejqcego zbiornika 
bezodplywowego. W/W zbiornik bEildzie systematycznie oprotniany (bez motliwosci jego 
przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywotona bEildzie do 
oczyszczalni sciek6w. 
Teren przedsiEilwziEilcia na eta pie realizacji i eksploatacji inwestycji wyposatony zostanie w srodki 
(sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku 
w/w substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usuniEilte, a zutyte srodki do neutralizacji 
substancji ropopochodnych przekazane zostanq uprawnionym odbiorcom 
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Na etapie eksploatacji inwestycji glownymi zrodlami emisji halasu b~dzie ruch pojazdow po terenie 
inwestycji. W celu minimalizacji oddzialywania ruch pojazdow po terenie inwestycji zwiqzany z obslugq 
przedmiotowego przedsi~wzi~cia prowadzic w godzinach od 6.00 do 22 .0. 

Przeprowadzona analiza oddzialywania w zakresie emisji halasu wykazala, ze eksploatacja 
planowanego przedsi~wzi~cia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomow halasu na 
terenach chronionych akustycznie. Zrodlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji 
przedsi~wzi~cia b~dq glownie pojazdy poruszajqce si~ po terenie planowanego przedsi~wzi~cia oraz 
operacje przeladunku paliw. W sentencji okreslono maksymalnq pojemnosc planowanego do 
zainstalowania zbiornika magazynowego. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania si~ substancji w 
powietrzu na etapie eksploatacji przedsi~wzi~cia wykazala , ze na tym etapie dopuszczalne poziomy 
substancji w powietrzu zostanq dotrzymane. 

Powstajqce na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowane b~dq w zamkni~tych , 
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpornych na 
dzialanie skladnikow umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 
zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podlozu . Miejsca magazynowania w/w odpad6w zostanq 
oznaczone i zabezpieczone przed wst~pem osob nieupowaznionych i zwierzqt.. Powstajqce na etapie 
realizacji przedsi~wzi~cia odpady inne niz niebezpieczne magazynowane b~dq selektywnie w 
wyznaczonym miejscu placu budowy, w zamkni~tych, szczelnych i oznakowanych pOjemnikach, 
kontenerach lub innych opakowaniach" w sposob zabezpieczajqcy przed mozliwosciq powstawania 
odciekow i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Odpady przekazywane b~dq 
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. 
Na etapie eksploatacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana b~dzie z istniejqcego 
uj~cia wlasnego (studni gl~binowej) z utworow czwartorz~dowych, w ramach stwierdzonych zasob6w 
eksploatacyjnych. W celu kontroli zuzycia wody jej ilosc b~dzie monitorowana i ewidencjonowana. Na 
etapie eksploatacji inwestycji scieki bytowe odprowadzane b~dq do szczelnego, istniejqcego zbiornika 
bezodplywowego. W/w zbiornik b~dzie systematycznie opr6zniany (bez mozliwosci jego 
przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywozic do oczyszczalni 
sciek6w. Teren przedsi~wzi~cia na etapie eksploatacji inwestycji wyposazony zostanie w srodki 
(sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych . W przypadku awaryjnego wycieku 
w/w substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usuni~te , a zuiyte srodki do neutralizacji 
substancji ropopochodnych przekazane zostanq uprawnionym odbiorcom. Wody opadowe i roztopowe 
z terenu utwardzonego, na ktorym posadowiony b~dzie przedmiotowy zbiornik paliwa, odprowadzane 
b~dq poprzez wewn~trznq siec kanalizacji deszczowej, wyposaionq w urzqdzenie podczyszczajqce 
(separator substancji ropopochodnych) do istniejqcego zbiornika odparowujqcego. System wodno
sciekowy regularnie i terminowo poddawany b~dzie probom szczelnosci i konserwacjom. Wszelkie 
wykryte nieszczelnosci i wycieki b~dq niezwlocznie usuwane. 

W czasie trwania post~powania strony mialy zapewniony czynny udzial w nim na kaidym jego etapie 
zgodnie z zasadami Kodeksu post~powania administracyjnego, jak rowniei spoleczenstwo poprzez 
podawanie do publicznej wiadomosci wszystkich dokumentow zwiqzanych z kaidym etapem 
post~powania poprzez umieszczanie ich w sposob zwyczajowy na tablicy ogloszen, oraz na stronie 
internetowej Urz~du Gminy, w ustawowym terminie nie wplyn~ly zaialenia. 

Biorqc powyzsze pod uwag~ postanowiono jak w sentencji. 

Od decyzji niniejszej sfuzy stronom odwofanie do Samorzqdowego Kolegium 
Odwrnawczego w Ciechanowie, 06-400 Ciechan6w ul. Rzeczkowska 6 za moim 
posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia dor~czenia niniejszej decyzji. 

Pouczenie : 
1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwolania w 
terminie wstrzymuje jej wykonanie. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si~ prawa do wniesienia odwolania wobec 
organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzj~ . 
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3. Z dniem dor~czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia 
odwolania przez ostatniq ze stron post~powania, decyzja staje si~ ostateczna i prawomocna. 

4. W przypadku zlotenia przez ostatniq ze stron post~powania oswiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do 
wniesienia odwolania od decyzji nie przysluguje prawo do odwolania si~ ani skargi do sqdu administracyjnego. 

5. Zgodnie z art. 72 us!. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko decyzj~ 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si~ do wniosku 0 pozwolenie na budow~. Wniosek ten powinien bye 
zlotony nie p6zniej nit przed uplywem szesciu lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach stala si~ ostateczna. 

6. 	Stosownie do art. 85 us!. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i 
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko podano 
do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wydaniu decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach poprzez 
zamieszczenie w publicznie dost~pnym wykazie danych, umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urz~du Gminy Nowe Miasto, na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Nowe Miasto, a takte w miejscu planowanego 
przedsi~wzi~cia oraz w siedzibie soltysa wsi Miszewo Wielkie 

7. Decyzja 	0 srodowiskowych uwarunkowaniach wiqte organ wydajqcy decyzje, 0 kt6rych mowa wart. 72 us!.1 
ustawy 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko 

Zalaczniki: 

1. Charakterystyka przedsi~wzi~cia zgodnie z art . 84 us!. 2 ustawy oos 

Otrzymuja : 

1. Wnioskodawca. 
2. Strony post~powania . 
3. ala. 

Otrzymujq do wiadomosci: 	 ~+--;i~ 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warfo.~av.;ie ~~'.~ 
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ploas ~~1:'~~ \\:... \ 
3. Starostwo Powiatowe w Plonsku ' , :J I )-7,...; .....,-~~. !. . 

, I ';7.,..~ I\~ ) ,
I ~ ;i:;1"A" "''t .~ . ... I • 
• \ --1 .. . }.I'~" ,..' \,. 
'. "J (' .. Ji... J:I.". , . 
.. ir,:-:--.... ~;»\.; ,;/<)'.. 

'. '" Nn -----• .. ,/ 
Oplal~ skarbow'l w wysokosci 205 zl 	 .--~ 

od decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia 
pobrano dnia .. .................... .... . 

numer pokwilowania ............. ..... ..................... .. 

na podslawie cz~sci I pkl.45 zal'lcznika do uslawy z dnia 
16 lislopada 2006r. 0 oplacie skarbowej 
( leksl jednolily - Oz. U.2016r. poz. 1827 z poi:n.zm). 
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Zal'lcznik Nr 1 

do decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
Nr IT! ~20. 5 . 2016 .2017 . EG 
z dniJ.~.. paidziernika 2017 r. 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI~WZIECIA 

" Budowa zbiornika do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w 
obudowie kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Miszewo Wielkie 
numerem 374/4 " 

Lokalizacja i warunki wykorzystania terenu : 

Planowany zbiornik do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie 
kontenerowej przeznaczony do tankowania wlasnych , zakladowych pojazdaw zlokalizowany b~dzie na 
terenie Punktu Pozyskiwan ia i Prze/adunku Surowc6w Utylizacyjnych nalezqcego do inwestora Zakladu 
Rolniczo - Przemyslowego "FARMUTIL HS" SA z siedzibq w Smilowie na dzialce numer 374/4 w 
Miszewie Wielkim, gm. Nowe Miasto. Dzialka jest zagospodarowana i zabudowana budynkami : 
magazynowymi, biurowym oraz innymi towarzyszqcymi, uzbrojona w podstawowe media: energia 
elektryczna, zakladowa siec kanalizacyjna i wOdociqgowa. Teren jest ogrodzony. W bezposrednim 
sqsiedztwie przedsi~wzi~cia znajdujq si~: od strony zachodniej droga powiatowa nr 3047WWrona Stara 
- Joniec - Nowe Miasto, od strony p61nocnej i poludniowej stanowiq lasy, od strony wschodniej w 
odleg/osci okolo 40 m przeplywa rzeka Sona. 
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si~ w kierunku poludniowo zachodnim, w odleglosci okolo 1 
km od zakladu. Na omawianej dzialce brak jest szaty roslinnej 0 wartosciach przyrodniczych. 

Rodzaj technologii: 

Z uwagi na posiadane srodki transportu, inwestor planuje na terenie zakladu budow~ zbiornika do 
magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego na potrzeby wlasne zakladu , w obudowie 
kontenerowej 0 pojemnosci maksymalnej 7 977,86 I. Instalacja zostanie wyposazona w naziemne 
urzqdzenie dystrybucyjne YELLOWBOX z wewn~trznym zbiornikiem stalowym umieszczonym w 
wannie wychwytowej z tworzywa PEHD, szescienny 0 osi poziomej, przeznaczony do magazynowania 
cieczy palnych 0 pojemnosci maksymalnej 7 977,86 I. 

Charakterystyka przedsi~wzi~cia: 

Planowany zbiornik do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie 
kontenerowej 0 wymiarach : szerokosc 2,47 m, d/ugosc 2,25 m, wysokosc 2,47 m zostanie usadowiony 
na projektowanym fundamencie telbetowym 14,5 x 5 m w miejscu by/ej kot/owni. Inwestycja obejmuje 
budowf? zbiornika bezcisnieniowego serii YELLOWBOX obudowanego stalowq konstrukcjq spawanq, 
wykonanq z plaszcza wewn~trznego, zamkni~tego oraz plaszcza zewn~trznego otwartego odgarnie 
wykonanego z tworzywa PEHD Iqczonego metodq ekstruzyjnq. Zbiornik wykonany jest w technologii 
dwu piaszczowej . Kontenerowa stacja paliw YELLOWBOX ze zbiornikiem 0 pojemnosci 7 977,88 I sluzy 
do przechowywania oleju nap~dowego 0 temperaturze zap/onu powyzej 61° C. Zbiornik obejmuje 
jednostronne stanowisko tankowania . Dojazd do zbiornika odbywac si~ b~dzie za pomocq istniejqcych 
drag wewn~trznych . 
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