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DECYZJA |{r 5l201,4

o umorzeniu postepowania o środowiskowvch uwarunkowaniach
zgody na realizacie przedsiewziecia

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. tJ . z 2013 r. poz- 267 z późn. zm.) po rozpatrzeńu wniosku Inwestora
Pana Dariusza Łukowskiego- do Wójta Gminy Mochowo o wydanie decyĄi o

środowiskolvych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

,,Budowie budynku handlowo-u§ugowego z pomieszczeniami biurowymi, budynku
magazynowo- warsztatowy, budynku magazynowego, myjni samochodowej, stacji autogazu"
w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo.

umarzam
postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowan iach zgo dy na r ealizację prze d s i ę w zię cia p o le gaj ąc e go na

,,Budowie budynku handlowo-usługowego zpomieszczeniami biurołvymi, budynku
mag &zy n ow o - w ar s zt at owy, b udy nk u mag azy n ow e g o, myj ni s amo c h o dow ej, s t acj i

autogazu"

UZA SADNIENIE
W dniu 1ż.05.2014 r. Inwestor, Pan Dariusz Łukowski, zwrócił się do Wójta Gminy w

Mochowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku handlowo-usługowego z
pomieszczeniami biurowymi, budlłrku magazynowo- warsztatowy, budynkumagazynowego,
myjni samochodowej, stacji autogazu" w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo. Do wniosku
zilączona zostńa karta inform acyjna przedsięwzięcia.

Zgodńe z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r a udostepnieniu

informacji i jego ochronie, udziale społeczeństyva w ochronie Środowiska oraz ocenach

oddziaływanią na środowisko (Dz. u. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku
z Rozporzqdzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20]0 r w sprawie przedsięwzięĆ

mogqcych znączqco oddziaływać na środowisko (Dz.U. zż013 poz.8|7 zpóź,. zm.) uzyskanie
decyĄi o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć
mogących zawszę znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o

środowiskolvych uwarunkowaniach zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy jest WÓjt

Gminy Mochowo.
Zgodnie art. 64 ust. 1 pkt. 1 t 2 wlw ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora

ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z proŚbą

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia
na środowisko i ewentualnego zakręsu rapońu.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w piśmie znak:

W66Ś-II.4240.606.ż014.AWI z dńa 30 maia 2014 r. werwń do uzupełnienia Karty



Informacyjnej Przedsięwzięcia. Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, w
PiŚmie znak: PPIS/ZNS-451/141223612074 z dnia02.06.2014 r.,vłyraziłopinię o konieczności
przeprowadzenia oceny oddzińywańa na środowisko.

Inwestor w dniu 16.06.2014 r. wniósł uzupełnienie do Karty Informacyjne_|
Przedsięwzięcia z której wynika, że: planowana inweĘcja polega na budowie kompleksu
budynków na działce nr ewid. 16015 i 16017. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie
gruntów w miejscowości Bożewo. W skład kompleksu wchodzić będą: budynek handlowo -
usługowy z pomieszczeniami biurowymi, budynek magazynowy, budynek magazynowo -
warszlatowy, instalacje magazynowania i dystrybucji dla stacji autogazu,myjniasamochodowa
wraz z odkurzaczem, parkingi i place manewTowe, drogi dojazdowe, miejsca gromadzenia
odpadów, sieć kanalizacji sanitamej ze zbiornikami bezodpĘwowymi na ścieki, sieć
kanalizacji deszczowej i technologicznĄ. Powierzchnia zńudowy inwęstvcji wynosić będzie
3540 m2 Do stacji autołazu przewiduje się zainstalowanię dwóch zbiorników gźvu propan-
butan o pojemności 5 m3 kńdy.Łącznie}x5 Ń: 10 m3 gazu.

Zgodnie z Rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20]0 r w sprawie
przedsięwzięĆ mogqcych znaczqco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z2013 poz.8I7 zpóź,.
zm.), do przedsięwzięcia mogącego potencj alnię znacząco oddziaŁywaó na środowisko za7icza
się wg § 3 ust. 1 pkt 36 ,,instalacje do podziemnego magazynowania gazow łatwopalnych, z
wyłączeniem zbiorników na gaz płymy o pojemności nie większej niz 20 m3, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 50", oruzwg § 3 ust. 1 pkt 52 a) ,, zabudowa przemysłowa lub
magazynowa, wraz z towatzyszącą jej infrastrŃturą, o powierzchń zabudowy nie mniejszei
niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,lub w otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa w ań. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy".

W związku z poluyższym na podstawie zawartych w Karcie Informacyjnej
Przedsięwzięcia parametrów planowanego przedsięwzięcia tzn.: powierzchń zńudovly oraz
powierzchni zbiornika na ga4nie można dokonać klasyfikacji w/w przedsięwzięcia do żadnego
z w l w punktu Rozporząd zeńa.

Wobec povłyższego należńo orzec jakw sentencji.

pouczenie
niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium

w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Mochowo w ciągu 14 i od daty
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Otrzvmuia:
1. Inwestor- Pan Dariusz Łukowski
2. a/a-IJG Mochowo
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