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W6jt Gminy Nowe Miasto 
ui. Apteczna 8 
09-120 Nowe Miasto 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie przesyla postanowienie z dnia 
!lGmarca 2019 r., znak: WOOS-I.4221.52 .20 19.ML, uzgadn iaj'lce warunki realizacji przedsicrwzicrcia 
poiegaj'lcego na budowie zbiornika do magazynowania i wewny(rznej dystrybucji oleju 
napydowego w obudowie kontenerowej, na dziake 0 nr ew. 374/4 w miejscowosci Miszewo Wielkie, 
gmina Nowe Miasto. 

R6wnoczesnie prosi 0 poinformowanie stron przedmiotowego posttypowania 0 wydanym 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniu. 

JednoczeSnie jnformuje, Ze WW. posUInowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publiczncj 
na stronie intemetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykazlrdos-warszawa). 

Otrzvmuj'r 
I . Adresat 
2. aa 

http://www.ekokarty.pl/wykazlrdos-warszawa
http:WOOS-I.4221.52.20
http:WOOS-f.422LS2.20


Warszawa, dnia 2G marca 2019 r. 
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WWARSZAWIE 


WOOS-I.4221.52.2019 .ML 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 77 ust. I pkt I, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu 
infonnacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 20 t 8 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej "ustawC} oos"), a takZe 
art. t 06 ustawy z dnia t 4 czerwca t 960 r. Kodeks postypowania administracyjnego (Oz. U. z 20 t 8 r. 

poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "k.p.a.."), w zwi¥ku z post<ypowaniem w sprawie oceny 
oddziatywania na srodowisko przeprowadzanym dla przedsiywziycia polegajl}cego na budowie 
zbiomika do magazynowania i wewnytrznej dystrybucji oleju nap<ydowego w obudowie kontenerowcj, 
08 dziake 0 nr ew. 374/4 w miejscowosci Miszewo Wielkie, gmina Nowe Miasto, 

uzgadoiam realizacj~ przedsi~wzj~cia i okreslam warunki jego realizacji: 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uZytkowaoia przedsi~wzi~cia oalety podjllc oas~pujllce 
dzialania: 

I) prace budowlane prowadzic w godzinach od 6.00 do 22.00; 
2) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyc materiaty pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez 

przykrywanie pJandekami); 
3) 	 powstaj,}ce na etapie realizacji przedsiywzic;cia odpady inne nii: niebezpieczne magazynowac 

selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w spos6b zabezpieczajC}cy przed pyleniem, 
rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady 
przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku !ub unieszkodliwiania; 

4) 	 puce budowlane wykonywac przy uZyciu sprawnego technicznie sprztrtu, eksploatowanego 
i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo
wodnego przed wyciekami ptyn6w technicznych i paliw; 

5) 	 prace ziemne prowadzi6 bez koniecznosci odwadniania wykop6w; 
6) 	 powstajflce na etapie realizacji i eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowac 

w zamkniytych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych 
opakowaniach, odpomych oa dzialanie sktadnik6w umieszczanych w nich odpad6w, 
z!okalizowanych w wyznaczonym, ogrodzooym, zadaszonym miejscu 0 utwardzonym pod~oZu; 
miejsca magazynowaoia ww. odpad6w oznaczyc i zabezpieczyc przed wstt;pem os6b 
nieupowa.inionych i zwierzllt; ww. odpady przekazywac uprawniooym odbiorcom do odzysku 
lub unieszkodIiwiania; 

7) 	 na eta pie realizacji i eksploatacji wody na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobiera6 
z istoiej~cego uj((cia wlasnego (studni gJC{binowej) z utwor6w czwartorzcrdowych. w ramach 
stwierdzonych zasob6w eksploatacyjnych; prowadzic rejestr zUZycia wody; 

8) 	 na etapie reatizacji i eksploatacji inwestycji scieki bytowe odprowadzac do szczelnego, 
istniej,}cego zbiomika bezodplywowego; ww. zbiomik systematycznie opr6miac (nie moma 
dopuscic do jego przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc 
wywozic do oczyszczalni sciek6w; 

9) 	 teren przedsiywziycia oa etapie realizacji i eksploatacji iowestycji wyposaZyc w srodki (sorbenty) 
do neutral izacj i rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku 
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ww. substancji, zanieczyszczenie niezwtocznie usun')c, a zuZyte srodki do neutralizacji substancji 
ropopochodnych przekazac uprawnionym odbiorcom; 

10) ruch pojazd6w po terenie inwestycj i zwil}Zany z obstugq przedmiotowego przedsiywzicrcia 
prowadzie w godzinach od 6.00 do 22.00; 

II) 	powstaj'lce na etapie eksploatacji przedsiywziycia odpady inne nii. niebezpiecme magazynowac 
selektywnie w zamknicytych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w spos6b 
zabezpieczaj~cy przed mozliwosci q powstawania odciek6w i zanieczyszczenia srodowiska 
gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywae uprawn\onym odbiorcom do odzysku 
lub ullieszkodli wiania; 

(2) 	 wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego, na kt6rym posadowiony bcrdzie 
przedmiotowy zbiornik paliwa, odprowadzac poprzez wewncrtrznq siec kanalizacji deszczowej, 
wyposazonC} w urZC}dzenie podczyszczaj'lce (separator substancji ropopochodnych) 
do istniejqcego zbiomika odparowujqcego; 

13) system wodno-sciekowy regularnie i tenninowo poddawac pr6bom szczelnosci i konserwacjom; 
wszeikie wykryte nieszczelnosci i wycieki niezw~ocznie usuwae. 

II. W 	dokumeotacji wymagaoej do wydaoia decyzji, 0 ktorycb mowa wart. 72 usL 1 ustawy 
oos oaJet)' uwzgl~doic Dast~pujJtce wymagaoia dotycz~ce ocbrooy srodowiska: 

I) zaprojektowanie naziemnego, dwuraszczowego, szczeinego zbiomika na oiej napcrdowy 
o pojemnosci maksymalnej 8 m', zlokalizowanego w obrybie obudowy kontenerowej, 
na szczeinej, nieprzepuszczalnej powierzchni, pOUl streff\. ochronn'l istniej'lcego ujlfcia w6d 
podziemnych; 

2) 	 zastosowanie urz'ldzenia podczyszczajqcego (separatora substancji ropopochodnych) dla w6d 
opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego, na kt6rym posadowiony bydzie ww. zbiomik 
paliwa. 

Ill. 	 przed rozpocz~ciem realizacji przedsi~wzi~cia nie stwierdzooo koniecznosci 
przeprowadzenis oceoy oddzialywania os srodowisko w ramach post'rpowaoia w sprawie 
wydaoia decyzji, 0 kt6rych mows wart. 72 ust. 1 ustawy ~os. 

UZASADNIENIE 

W6jt Gminy Nowe Miasto pismem z dnia 26 lutego 2019 r., znak: ITI.6220 . 1.2018.20 19.JM, wyst~pil 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego dalej "Regionalnym 
Dyrektorem") 0 uzgodnienie warunk6w realizacji przedsi<;wziycia polegajqcego na budowie zbiomik.a 
do magazynowania i wewnytrznej dystrybucji oleju napydowego w obudowie kontenerowej, 
na dziake 0 nr ew. 374/4 w miejscowosci Miszewo Wielkie, gmina Nowe Miasto. 

Do ww. pisma dot'lczono: wniosek z dnia 9 Iistopada 2018 r. 0 zmiany decyzji W6jta Gminy 
Nowe Miasto z dnia 25 paidziernika 2017 r., znak: ITI..6220.S.2016 .2017.EG, 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach, raport 0 oddziatywaniu przedsicrwziycia na srodowisko (zwany dalej 
"raportem ooS") oraz infonnacjy 0 braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu inwestycyjnego. 

Planowane przedsic;wziycie nalei:y do przedsiywzi~ mog'lcych potencjalnie znaczqco oddzialywae 
na srodowisko, 0 kt6rych mowa wart. 59 ust. I pkt 2 ustawy OOS oraz w § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 20 lOr. w sprawie przedsiywzic;t mog'lcych 
znacZ'}co oddzia-lywae ns srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Trese niniejszego postanowienia przygotowana zostata w oparciu 0 zgromadzony material dowodowy 
w sprawie oraz wiedzy wiasn,) organu. 

Planowane przedsiywzilfcie polega na budowie zbiomika do magazynowania i wewnc;trznej 
dYSlrybucji oleju napC;dowego w oblldowie kontenerowej, na dziake 0 nr ew. 374/4 w rniejscowosci 
Miszewo Wielkie, grnina Nowe Miasto. Planowana inwestycja zostanie zIokalizowana na terenie 
Punktu Pozyskiwania i przeladunku Surowc6w UtyJizacyjnych nale4cego do Zakiadu Rolniczo -
Przemyslowego "FARMUTlL HS" S.A. z siedzib" w Srnilowie. 

Dla planowanego zbiomika (0 pojemnosci ok. 8 m), szerokosci 2,47 m, dtugosci 2,25 m, wysokosci 
2,47 m) Regionalny Dyrektor wydal postanowienie z dnia 19 wrzesnia 2017 r., znak: 

2 


http:1.2018.20


WOOS-I.4242.191.20 l7.SMJ, uzgadniajijce warunki realizacji ww. przedsicrwzicreia. Wnioskowana 

zrniana ww. decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniaeh polega na zwi~kszeniu szerokosci 

ww. p(anowanego zbiornika z 2,47 m na 4,50 m. 

Zakres rzeczowy przedsicywzi~cia obejmuje w szczegolnosci: 


budow(f zbiomika do magazynowania i wewncytrznej dystrybucji oleju napcrdowego 
w obudowie kontenerowej 0 pojemnosci maksyrnalnej 7977,86 I 0 wymiarach: szerokosc 4,50 m, 
dtugosc 2,25 m, wysokosc 2,47 rn, 

- wykonanie fundamentu zelbetowego 0 wyrniarach 14,5 x 5m na terenie zak1adu w Miszewie 
Wielkim, na kt6rym zostanie posadowiony przedmiotowy zbiomik. 

Zakres prac zwiC}Zanych z realizacj(J przedsiywziycia obejmie roboty: zielnne, drogowe, budowlane, 
rnontaZowe, instalacyjne omz wyposai.enie technologiczne. 

Uci!}Zliwosc planowanego przedsiywziycia w fazie realizacji inwestycji btrdzie zwiq.zana 
z mozliwosci<j. wystllpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pyMw 
i gazow oraz emisji habsu, a takZe powstawaniem sciek6w bytowych i odpadow. Jednakie 
oddzia1ywania te bcrd(J miary charakter przejsciowy, kr6tkotrwa1y i byd~ ograniczone przez 
odpowiedni!l organizacjy praey na placu budowy. 

Na etapie eksploatacji inwestycji gMwnymi zradbmi emisji hatasu bydzie ruch pojazd6w po terenie 
inwestycji. W celu minimalizacji oddzialywania ruch pojazd6w po terenie inwestycji zwi~zany 
z obslug<j. przedmiotowego przedsiywziycia prowadzony bydzie w godzinach od 6.00 
do 22.00. Przeprowadzona w raporcie oos analiza oddzialywania w zakresie emisji halasu wykazata, 
Ze eksploatacja p(anowanego przedsiywziycia nie spowoduje przekroczeiJ. dopuszczalnych poziomaw 
halasu na tereoach chronionyeh akustycznie. 

Zrod·tami emjsji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsiywziycia b«d'l gl6wnie pojazdy 
poruszaj!lce siy po terenie planowanego przedsiywziycia oraz operacje prze1adunku patiw. W sentencji 
postanowienia oladlono maksyrn8ln~ pojemnosc planowanego do zainstalowania zbiornika 
magazynowego. Przeprowadzona w raporcie oos analiza rozprzestrzeniania sir;: substancjj w powietrzu 
na etapie eksploatacji przedsiywzicrcia wykazala, ze na tym etapie dopuszczalne poziomy subsulncji 
w powietrzu zostan1:l dotrzymane. 

Odpady w trakcie funkcjonowania inwestycji b(fdll magazynowane selektywnie w wydzielonych 
miejscach, w spos6b chronillcy srodowisko przed zanieczyszczeniem, a nastypnie przekazywane 
uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. 

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji, 
w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyc~ce zr6db poboru wody oraz 
ograniezenia jlosci jej zuZycia, a taue sposobu zagospodarowania sciek6w oraz wod opadowych 
i roztopowych . Przeprowadzona w raporcie OOS analiza oddzia.Jywania w zakresie gospodarki wodno
sciekowej i ochrony wod wykazala, ze przy zachowaniu warunk6w okreslonych w sentencji 
niniejszego postanowienia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bydzie miala negatywnego 
wplywu oa srodowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 

Na terenie inwestycji nie wyst~pujq krzewy lub drLewa, kt6re wymagaryby usunicrcia. Obszar 
przeznaczony pod inwestycjy, znajduje siy w na terenie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (zwanego dalej "NOChK"), dla ktorego obowi¥ujijcym aktem prawnym jest 
rozpomtdzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 
Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj . Maz. Nr 91, poz. 2456, ze zm.). 
NOChK obejmuje tereny chronione ze wzglydu na wyc6zniaj'lcy si~ laajobraz 0 zr6i.nicowanych 
ekosystemach. wartoseiowe ze wzglydu na mozliwosc zaspokajania potrzeb zwiflZanych z turystykll 
i wypoczynkiem, a taki:e petnionfl funkcjll korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne s14 
poddane szczegolnej ochronie w ramach sieei obszar6w chronionych wyznaczanych i Z8rz<}dzanych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614, ze ZITI., zwanej dalej "ustawll 0 ochronie przyrody" ). Utrzymanie korytarzy i wbsciwe 
gospodarowanie w ieh obrybie rna istotne znaezenie dla ochrony siedlisk i gatunkaw. Art. 24 ust. 3 
ustawy 0 ochronie przyrody dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizacj~ 
przedsiywziyc mog~cych znac~co oddzialywac na srodowisko, dis Jct6ryeh przeprowadzona ocena 
oddzialywania na srodowisko, w mysl art. 3 ust. I pkt 8 ustawy OOS, wykazala brak znacZ<}.cego 
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negatywnego wp-lywu na ochroney obszaru chronionego krajobrazu. Najblizej polozony obszar 
Natura 2000 - obszar specjalnej oehrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH 140054 - znajduje sicr 
w odlegloSci ok. 12,8 km w kierunku zachodnirn od planowanej inwestycji. Krajobraz tego rejonu 
przedstawia cechy charakterystyczne dla obszar6w przemyslo\\'yeh. Planowane przedsiywziycie 
budowy zbiomika do magazynowania i dystJybucji oleju napcrdowego w tym miejscu nie zmieni 
krajobrazll i charakteru zabudowy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga koniecznosci 
nakfadania warunk6w jego realizacji ze wzglydu na ochroney przyrody, w tym na obszary Natura 2000 
(inwestycja zlokalizowana na terenie przeksztakonym antropogenicznie, w obreybie istniej~ego 

zakladu, powsta1ego z koncem tat 60-tych ubieg1ego wieku). 

Ze wzglydu na charakter przedsicrwzieycia, a takie jego lokalizacjy nie stwierdzono mozliwosci 
wysUJpienia transgranicznego oddzialywania . 

Zgodnie z przedtozon~ dokumentacj~ na terenje planowanego przedsiywzicrcia i w jego otoczeniu 
nie wystcrpujf! zabytki chronione na podstawie przepis6w 0 oehronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. 

Regionalny Dyrektor prowadlilc postcypowanie nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny 
oddzia/ywania na srodowisko w ramaeh postypowania w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa 
wart. 72 ust. I llStawy OOS, biof'lC pod uwaglf w szczeg61nosci nastypuj~ce okolicznosci: 
I) posiadane oa etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsieywziycia 

i element6w przyrodniezych srodowiska objytych zakresem przewidywanego oddzia-lywania 
przedsiywzicrcia na srodowisko pozwalaj~ wystarczaj!tco ocenic jego oddzia-lywania 
na srodowisko i ustatic warunki jego realizacji; 

2) ze wzgl~du na rodzaj i charakterystykcr przedsiywzicrcia oraz jego powi~zania z innymi 
przedsiywziyciami nie stwierdzono obeenie moi.liwosci ponadnormatywnego kumulowania sitf 
oddzialywan tego przedsi~wzi~cia z innymi przedsicrwzicrciami zlokalizowanymi poza terenem 
nalez.qcym do lnwestora; 

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsi<rwzi~cia na obszary 
wymagaj~ce specjalnej ochrony ze wzgl~du na wystypowanie gatunk6w roslin i zwierlllt rub ich 
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj~tych ochroOl). w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate 
formy ochrony przyrody . 

Maj~c na uwadze powyzsze naleZy przyj!}c, ze planowane przedsi~wziycie nie bydzie znacUjco 

negatywnie oddzialywac na srodowisko. 


Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. 


Niniejsze postanowienie rna charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inweslora/Wnioskodawcy 

od uzyskania wymaganych odrybnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zaialenie. Postanowienie, na kt6re nie s1uZy zaialenie, 
strona moze zaskartyc w ramach decyzji nasteypczej zgodnie z art. 142 k.p.a. 

Otrzvmuja: 
1. W6jt Gminy Nowe Miasto 
2. Zaktad Rolniczo-Przemyslowy "F ARMUTIL HS" S.A. 
3. aa 
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