
Szydłowo, dnia 07.11.2016r. 

GK.6220.5.2016.AO(8 

P O S T A N O W I E N I E 

Na postawie art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) w związku z art. 123 Ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm. ), a także § 3 

ust.1 pkt 37 i 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r.poz. 71 ze zm.) po rozpatrzeniu 

wniosku złożonego na wniosek Firmy Kibo Group Sp. z o. o.  z siedzibą w ul. Jana Pawła II 9 lok. 8, 05-

500 Piaseczno, reprezentowaną przez Pana Mariusza Słupeckiego zam. ul. Powstańców 

Styczniowych 2A/34, 09-407 Płock dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wraz  

z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną.” Planowane przedsięwzięcie realizowane 

będzie na działkach Nr 444/1; 444/2; 444/3; 444/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat 

mławski, województwo mazowieckie . 

p o s t a n a w i a m 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na  „Budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

obsługą komunikacyjną.” Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach  

Nr 444/1; 444/2; 444/3; 444/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo 

mazowieckie. 

U Z A S A D N I E N I E 

Wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2016 roku Firma Kibo Group Sp. z o. o.  z siedzibą ul. Jana Pawła II 9 lok. 

8, 05-500 Piaseczno, reprezentowaną przez Pana Mariusza Słupeckiego zam. ul. Powstańców 

Styczniowych 2A/34, 09-407 Płock  wystąpiła do Wójta Gminy Szydłowo o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną.” 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach  

Nr 444/1; 444/2; 444/3; 444/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo 

mazowieckie  Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 37 i 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 71 ze zm.) planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

wymagany. Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo zwrócił się pismem  

nr GK.6220.35.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o wydanie opinii, co do obowiązku 



przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOŚ-II.4240.1316.2016.IA z dnia 12 września 2016 roku 

wezwał Wójta Gminy Szydłowo do złożenia uzupełnienia, informując jednocześnie, że z uwagi na 

oczekiwanie na złożenie uzupełnienia sprawa zostanie załatwiona do dnia 10 października 2016 roku. W dniu 

14 września 2016 roku Wójt Gminy Szydłowo wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej 

dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 16 września 2016 roku, a 19 września 

2016 roku zostało przekazane pismem nr GK.6220.5.2016.AO(5) do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, gdzie wpłynęło ono do tamtejszego urzędu 21 września 2016 roku. Pomimo złożonego 

uzupełnienia oraz z uwagi na brak wyczerpujących informacji odnośnie charakteru surowców 

przewidywanych do magazynowania w projektowanej hali, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie ponownie pismem z dnia 29 września 2016 roku , znak WOOŚ-II.4240.1316.2016.3 wezwał 

wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia, informując jednocześnie, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 4 

listopada 2016 roku. Wójt Gminy Szydłowo w związku z ponownym wezwaniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 3 października 2016 roku, nr 

GK.622.5.2016.AO(6) do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego 

urzędu w dniu 7 października 2016 roku, a pismem z dnia 10 października 2016 roku, nr 

GK.6220.5.2016.AO(7) zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie wydał opinii w ustawowym terminie co jest 

traktowane jako brak zastrzeżeń. Wszystkie uzupełnienia przedłożonej dokumentacji wskazane przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zostały również przekazane w takich samych 

terminach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie.         
 

Po przeprowadzonej analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów oraz wydanych przez organy opinii 

i uzgodnień, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia  

3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) Wójt 

Gminy Szydłowo postanowił, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

w/w przedsięwzięcia argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony 

poniżej sposób: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną na działkach o nr ew. 444/1, 4444/2, 444/3 i 444/4, obręb 

Szydłowo, gmina Szydłowo. Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 2,3447 ha i stanowią ją grunty orne. 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/115/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Mazowieckiego Nr 259, poz. 8473 z dnia 25 listopada 2005 r., ze zm.), działki o nr ew. 444/1, 444/2, 444/3 i 

444/4, położone są na terenie przeznaczonym pod usługi gospodarcze (57UG). Otoczenie terenu inwestycji 

stanowią: 

- od strony północnej – droga i dalej działka o nr ew. 226 z zabudową mieszkaniową; 

- od strony wschodniej – teren dystrybucji paliw i las; 

- od strony południowej – użytki rolne; 



- od strony zachodniej – tereny mieszkaniowe. 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 

40 m w kierunku północnym (na działce o nr  ew. 226 za drogą) od granicy działki inwestycyjnej. W ramach 

inwestycji projektuje się: 

- budynek hali o powierzchni – 8 856,30 m²; 

- budynek portierni o powierzchni – 9,13 m²; 

- budynek pompowni o powierzchni – 68,50 m²; 

- zbiornik wody do celów ppoż. o powierzchni – 159,63 m²; 

- powierzchnie utwardzone (drogi, place, parkingi)- 4 639,65 m² 

- powierzchnie biologiczne czynna – 9 740,79 m². 

W nowoprojektowanym obiekcie wydzielona będzie część socjalna, kotłownia, sanitariaty oraz część 

magazynowa. Na potrzeby funkcjonowania budynku hali magazynowej wykorzystywane będą wózki widłowe 

(około 5 sztuk) i tzw. paleciaki (około 5 sztuk), które służyły będą do rozładunku i załadunku 

magazynowanych rzeczy. 

W nowoprojektowanej hali, magazynowane będą głównie sprzęty, podzespoły elektroniczne (półprodukty w 

postaci modułów płytek do montażu), kable, przewody, obudowy plastikowe do urządzeń elektrycznych oraz 

materiały budowlane. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że ww. materiały w ilości około 80 – 100 

ton/miesiąc  będą magazynowane na szczelnej betonowej posadzce oraz częściowo na paletach. 

Źródłem gazu będą 2 zbiorniki naziemne dwupłaszczowe na gaz płynny o łącznej pojemności 12,8 m³. 

Wielkość ruchu pojazdów na terenie inwestycji oszacowano na około 10 samochodów osobowych na dobę i 

około 8 sztuk samochodów ciężarowych na dobę. 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że do obsługi hali magazynowej zatrudnione będą minimum 4 osoby. 

Przewiduje się prace hali 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 do 20.00. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:  

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych, inwestycja nie 

będzie wpływać ponadnormatywnie na stan środowiska.  

c) wykorzystania zasobów naturalnych: 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przewiduje się pobór wody z własnej studni głębinowej. 

Zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie Qśd= 0,45 m³/d. Ogrzewanie hali będzie realizowane 

podsufitowymi promiennikami gazowymi. Źródłem gazu będą 2 zbiorniki naziemne na gaz płynny o łącznej 

pojemności 12,8 m³. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości: 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą prace budowlane i montażowe, w wyniku których 

będą powstawały odpady budowlane. Ponadto, realizacja inwestycji będzie źródłem niewielkiej, 

niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska związanej z pracą 

urząd zeń i środków transportu. Natężenie powyższych oddziaływań będzie ograniczone do terenu 

prowadzonych prac i jego bezpośredniego otoczenia. Na etapie eksploatacji inwestycji występowała będzie 

emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, wytwarzane będą odpady oraz ścieki bytowe oraz wody 

opadowo – roztopowe z terenów utwardzonych. W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

istotnymi źródłami emisji substancji do powietrza będzie kotłownia zakładowa na paliwo gazowe i ruch 

pojazdów (emisja zorganizowana). Ruch pojazdów związany będzie z emisją spalin. W wyniku spalania 

mieszanek paliwowych w układach silnikowych pojazdów do powietrza wprowadzone będą tzw. 

zanieczyszczenia komunikacyjne. Stacjonarnymi źródłami hałasu będą m. in. urządzenia wentylacyjno- 

klimatyzacyjne, a ruchomymi źródłami hałasu będą poruszające się samochody ciężarowe i samochody 



osobowe. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza z terenu 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie przekroczy norm dopuszczalnych poza terenem, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny. Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu i powierzchni utwardzonych będą 

odprowadzane do szczelnego zbiornika retencyjnego (odparowującego) o pojemności 600 m³ po 

wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropochodnych i osadniku piasku. Ścieki bytowe 

odprowadzane będą do dwóch zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności 10 m³. Odpady 

powstające w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach 

i w zależności od ich rodzaju przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: 

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 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: 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary wodno- błotne 

oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) obszar wybrzeży: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. 

c) obszary górskie lub leśne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i w sąsiedztwie lasu. 

d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych: 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie 

występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód bądź obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 200 oraz pozostałe formy 

ochrony przyrody: 

Teren pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.). Najbliżej położony obszar 

Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości 

około 7,9 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę odstępuje się od 

konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują 

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

W miejscu  realizacji inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu nie występują obszary o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia: 

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Szydłowo wynosi 38 os/km² (wg danych GUS z 2015 r.). 

i) obszary przylegające do jezior: 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. 



j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w 

pkt 1 i 2 wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może 

oddziaływać: 

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego 

realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na 

środowisko. 

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: 

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji, a także zastosowane rozwiązania techniczne, eksploatacja 

planowanego przedsięwzięcia nie płynie znacząco na klimat akustyczny otoczenia. Inwestycja nie będzie 

również powodować ponadnormatywnego oddziaływania na stan powietrza oraz środowisko- gruntowo – 

wodne. 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania: 

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie nieznacznych oddziaływań na 

etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów 

ochrony środowiska oraz z zachowaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 

W fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania związane z emisją hałasu i substancji do powietrz 

spowodowanym ruchem pojazdów oraz pracą urządzeń technicznych. Zastosowane w zakładzie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne zminimalizują oddziaływanie na środowisko.  

P O U C Z E N I E 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

Wójt Gminy Szydłowo 

Wiesław Boczkowski 

 

 

Otrzymują: 

1. Kibo Group Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 9 lok 8, 05-500 Piaseczno. 

2. Pełnomocnik inwestora: Pan Mariusz Słupecki, ul. Powstańców Styczniowych 2A/34. 09-407 Płock. 

2. Strony postępowania wg wykazu.  

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

Wydział Spraw Terenowych I 

ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie 

ul. 1 maja 6, 06-500 Mława. 

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo. 

4. Strona internetowa Gminy Szydłowo. 

5. a/a 



 

 


