
VvtJJT GMINY Kierownik Ref 'u 
Wieczfnia Koscielna WieczJnia Koscielna, dHrl1PIj9frm 
wOb~~~~~5\~ mgr 

POST ANOWIENIE 

Na podstawie 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
roku, poz. 267), a takze § 3 ust. 1 pkt 35, 36, 37 i 50 lit. b rozporzqdzenia Rady Ministrow 
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych znacz<tco oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez 
Generaln<t Dyrekcjy Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w 0lsztynie, AI. Warszawska 89, 
10 - 083 01sztyn dotycz<tcego wydania decyzji 0 srodowisko\vych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia polegaj<tcego na: Budowie Miejsca Obslugi Podroznych Peplowo II, 
gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Postanawiam 

1. 	 Nalozyc obowi<tzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsiywziycia polegaj<tcego na: Budowie Miejsca Obslugi Podroznych Peplowo II, 
gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

II. 	 Ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko, ktory powinien 
odpowiadac wymogom okreslonym wart. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) ze szczegolnym uwzglydnieniem nastypuj<tcych 
elementow: 
1) w zakresie oddzialywania planowanego przedsiywziycia na powietrze atmosferyczne 

nalezy wykonac obliczenia rozprzestrzeniania siy substancji w powietrzu, dla ktorych 
okreslono poziomy dopuszczalne oraz dla tych, dla ktorych okreSlono wartosci 
odniesienia (uwzglydniaj<tcego wszystkie emitowane substancje oraz wszystkie zrodla 
emisji); obliczenia nalezy wykonac zgodnie z metodyk<t Ministra Srodowiska 
i dostosowanym do niej programem obliczeniowym, nalezy przedstawic czyteln<t 
interpretacjy graficzn<t wynikow tych obliczen, pozwalaj<tc<t na jednoznaczne 
stwierdzenie poziomow zanieczyszczen w powietrzu oraz dol<tczyc wykaz aktualnego 
stanu jakosci powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejsciowe 
przyjyte do obliczen oraz wydruki obliczen; 

2) w zakresie ochrony przed halasem - nalezy wykonac analizy oddzialywania halasu do 
srodowiska zgodnie z metodyk<t zalecan<t przez Ministra Srodowiska, a zatem 
z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich 
programem obliczeniowym oraz przedstawic zagadnienia w formie graficznej, 
prezentuj<tcej zasiygi poszczegolnych izofon w porze dnia i nocy i wskazuj<tcej tereny 
chronione akustycznie; 

3) w zakresie gospodarki odpadami, raport powinien zawierac informacje dotycz<tce 
rodzajow kodow i przewidywanych ilosci odpadow powstaj<tcych na poszczegolnych 
etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiywziycia oraz miejsca powstawania 
odpadow, sposob ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpadow; 

4) w zakresie gospodarki wodnej raport 	0 oddziaiywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
powinien zawierac informacje dotycz<tce przewidywanych i10sci oraz sposobow 
postypowania ze sciekami bytowymi, sciekami technologicznymi oraz wodami 



opadoY\'Ymi pochodzilcymi z dach6w i powierzchni utwardzonych, jak r6wniez okresli6 
wplyw przedmiotowej inwestycji na srodowisko gruntowo wodne; 

5) 	analizy mozliwosci kumulowania si~ przedmiotowej inwestycji z innymi 
przedsi~wzi~ciami w rejonie jej realizacji; 

6) analizy mozli"''Ych konflikt6w spolecznych zwiilzanych z planowanym 
przedsi~wzi~ciem. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 26 listopada 2013 roku (data wplywu: 29.11.2013 r.) Generalna 
Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie, AI. Warszawska 89, 
10 083 01sztyn wystilPila do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 "''Ydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajilcego na: Budowie Miejsca 
Obslugi Podroznych Peplowo II, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustaY\')' z dnia 3 paZdziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiL6220.8.2013 z dnia 
05 grudnia 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o Y\')'danie opinii, co do obowiilZku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporzildzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

PanstwoY\')' Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opiniil Nr ZNS.712.29.2013 
z dnia 17 grudnia 2013 roku (data wplywu: 19.12.2013 r.) stwierdzil obowiilZek 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 23 grudnia 
2013 roku, znak: WOOS·II.4240.1707.2013.IA wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
do uzupelnienia informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji, w tym m.in. podanie 
charakterystycznych parametr6w przewidywanego zamierzenia inwestycyjnego celem 
potwierdzenia wskazanej w przedlozonej dokumentacji kwalifikacji planowanego 
przedsi~wzi~cia do § 3 ust. 1 pkt 35, 36, 37 i 52 rozporzildzenia Rady Ministr6w z dnia 
09 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogilcych znaczilco oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). W6jt gminy Wieczfnia Koscielna wezwal 
pismem GKiI.6220.8.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku Inwestora - Generalnil Dyrekcjtt 
Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie do uzupelnienia w/w informacji. Pismem 
z dnia 07.01.2014 r. Inwestor zwr6cil si~ z prosbil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
o wydluzenie terminu do zlozenia uzupelnienia do dnia 13.01.2014 r. W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem z dnia 08.01.2014 r. zwr6cil si~ z prosbil do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 ",ydluzenie terminu do wniesienia uzupelnienia do dnia 
17.01.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 15 stycznia 2014 r. 
przedluzyl termin na zlozenie uzupelnienia do dnia 17 stycznia 2014 roku, jednoczesnie 
przedluzyl termin zalatwienia spraY\')' do dnia 07.02.2014 r. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem GKiI.6220.8.2013 z dnia 
07 stycznia 2014 roku zawiadomil strony post~powania, iz postanowienie w sprawie 
obowiilZku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zostanie \vydane do dnia 
25 lutego 2014 roku. 
Uzupelnienie Inwestora wplyntt10 do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna przy pismie z dnia 
13.01.2014, r. Nastttpnie tutejszy organ przeslal uzupelnienie do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Mlawie pismem z dnia 17.01.2014 r. 

Pismem z dnia 23 stycznia 2014 roku Regionalny Dyrektor OChrony Srodowiska 
ponownie wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia informacji w 
przedlozonej dokumentacji. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 28.01.2014 r. 
wezwal Inwestora do zlozenia pOY\')'zszych informacji. Uzupelnionil dokumentacj~ W6jt 
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Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
pismem z dnia 03.02.2014 r. W dniu 06.02.2014 r. wplyntt10 do tutejszego organu 
uzupelnienie do wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskovvych uwarunkowaniach, ktore 
przeslano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 
07.02.2014 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 
roku (data wplywu: 19.02.2014 r.) Nr WOOS-II.4240.1707.2013.IA "''Yrazil opinitt, l,e dla 
w/w przedsittwzittcia istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajqjft: do grupy przedsittwzittc "'}'mienionych w § 3 ust. 1 pkt 
35, 36, 37 i 50 lit. b rozporzft:dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzittc mogft:cych znaczft:co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.), "d.: 
- instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktow nafto "'}'ch , substancji lub mieszanin, 
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebttdft:cych produktarni spol,ywczymi, z "'}'lft:czeniem stacji paliw gazu 
plynnego; 
- instalacje do podziemnego magazynowania ropy nafiowej, produktow naftowych, substancji 
lub mieszanin, w rozumieniu przepisow usta"'}' z dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach, nieb~dft:cych produktami spol,ywczymi, gazow 
latwopalnych oraz innych kopalnych surowcow energetycznych, inne nil, "''Ymienione w pkt 
36a i § 2 ust. 1 pkt 22, z "'}'lft:czeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych 
na potrzeby gospodarstw domo"'}'ch, zbiornikow na gaz plynny 0 lft:cznej pojemnosci nie 
wi~kszej nil, 20 m3 oraz zbiornikow na olej 0 lft:cznej pojemnosci nie wi~kszej nil, 3 m3

; 

- instalacje do naziemnego magazynowania ropy nafiowej, produktow nafio",},ch, substancji 
lub mieszanin, w rozumieniu przepisow usta"'}' z dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach, nieb~dft:cych produktarni spol,ywczymi, gazow 
latwopalnych oraz innych kopalnych surowcow energetycznych, inne nil, "'}'mienione w § 2 
ust. 1 pkt 22 z \\'Ylft:czeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na 
potrzeby gospodarstw domovvych, zbiornikow na gaz plynny 0 lft:cznej pojemnosci nie 
wi~kszej nil, 10 m3 oraz zbiornikow na olej 0 lft:cznej pojemnosci nie wittkszej nil, 3 m3

, a 
takl,e niezwift:zanych z dystrybucjft: instalacji do magazynowania stalych surowcow 
energetycznych; 

osrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenarni mieszkanio"'}'mi, terenarni 
przemyslowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami 
niezabudowanymi, w rozumieniu przepisow rozporzft:dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. 
Nr 38, poz. 454), wraz z towarzyszft:cft: im infrastrukturq, 0 powierzchni zabudo"'}' nie 
mniejszej nil, 2 ha na obszarach innych nil, wymienione w lit. a. 

W zwift:zku z po"'}'l,szym Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz biorft:c pod uwag~ powYl,sze opinie, uwzglttdniajft:c hlczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 usta"'}' z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) postanowil nalol,Yc obowift:zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko oraz sporzft:dzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsittwzi~cia, argumentujft:c to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan w 
przedstawiony ponil,ej sposob: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzittcia z uwzgl~dnieniem: 


a) skali przedsiewzi~cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsi~wzittcie polegac b~dzie na budowie Miejsca Obslugi Podrol,nych 

(MOP) Peplowo II w ciftgu drogi ekspresowej S7 odcinek Napierki Plonsk, w krn okolo 
1 +650, w miejscu istniejft:cej stacji paliw. Z informacji zawartych w przedlol,onej 
dokumentacji "'}'nika, l,e inwestycja b~dzie realizowana na dzialkach 0 nr ew. 397/4, 397/5, 
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486, 509/3, 509/1, 509/6, 510, 511, 515 i 416, gm. Wieczfnia Koscielna. powierzchnia 
realizacji przedsi~wzi~cia okolo 4 ha. Projektowane Miejsce Obslugi Pasazerow docelowo 
b~dzie MOP-em kategorii III. 
Zgodnie z ustaleniami obowi,!:zuj,!:cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieczfnia Koscielna: 
- dzialki 0 nr ew. 39714 i 397/5 w cz~sci obj~te S,!: symbolem planistycznym KD7 - teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7 i w cz~sci symbolem planistycznym 5 KSIU teren 
uslug dla podrMnych i obslugi pojazdow; 
- dzialka 0 nr ew. 509/3 w cz~sci obj~ta jest symbolem planistycznym KD7 teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7, w cz~sci symbolem planistycznym 4 KSIU - teren 
uslug dla podroznych i obslugi pojazdow oraz w cz~sci symbolem planistycznym 1 KDW 
droga wewn~trzna; 
- dzialka 0 nr ew. 50911 w cz~sci obj~ta jest symbolem planistycznym KD7 - teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7, w cz~sci symbolem planistycznym 3 KS/U teren 
stacji paliw plynnych i uslug dla podroznych oraz w cz~sci symbolem planistycznym 1 KDW 

droga wewn~trzna; 
- dzialka 0 nr ew. 510 i 511 w cz~sci obj~te s,!: symbolem planistycznym KD7 - teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7, w cz~sci symbolem planistycznym 2 KS/U teren 
USIUg dla podromych i obslugi pojazdow; 
- dzialka 0 nr ew. 515 w cz~sci obj~ta jest symbolem planistycznym KD7 teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7, w cz~sci symbolem planistycznym 1 KSIU teren 
uslug dla podroznych i obslugi pojazdow i w cz~sci symbolem planistycznym 1 KDW 
droga wewn~trzna; 
- dzialka 0 nr ew. 416 w cz~sci obj~ta jest symbolem planistycznym KD7 - teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7, w cz~sci symbolem planistycznym 2 KDW i w cz~sci 
symbolem planistycznym 1 KDW droga wewn~trzna, pozostala cz~sc dzialki nie jest obj~ta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 
- dzialka 0 nr ew. 486 w cz~sci obj~ta jest symbolem planistycznym KD7 - teren 
projektowanej drogi ekspresowej nr 7, w cz~sci symbolem planistycznym 3 KDW i w cz~sci 
symbolem planistycznym 1 KDW - droga wewn~trzna, pozostala cz~sc dzialki nie jest obj~ta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzelmego; 
- dzialka 0 nr ew. 509/6 w cz~sci obj~ta jest symbolem planistycznym 1 KDW - droga 
wewn~trzna, pozostala cz~sc dzialki nie jest obj~ta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze na 
dzialce 0 nr ew. 510, przewidzianej pod planowane przedsi~wzi~cie znajduje si~ zabudowa 
mieszkaniowa i budynek gospodarczy. W zwiEtzku z realizacj,!: inwestycji nast'lPi koniecznosc 
wykupu w/w nieruchomosci i wyburzenie istniej,!:cej zabudowy. 
W pierwszym etapie w ramach budowy drogi ekspresowej S-7 dla przedmiotowego MOP-u 
Peplowo II wykonane zostanEt roboty ziemne, odwodnienie i przyl'!:cza do sieci. W kolejnym 
drugim etapie przewidywana jest budowa parkingow oraz cz~sci technicznych MOP-u 
(w tym, m. in.: miejsca do wazenia pojazdow), a w trzecim etapie budowa stacji paliw. 
Pierwszy etap wykonany b~dzie przez Wykonawc~ robot budowlanych w ramach budowy 

drogi ekspresowej, natomiast zamierzenia budowlane przewidywane w drugim i trzecim 
etapie wykonywane b~d,!: przez przyszlego dzierzawc~ gruntu. 
W ramach inwestycji wykonane zostan,!: nast~pujEtce elementy: 
- parking dla samochodow osobowych; 
- parking dla samochod6w os6b niepelnosprawnych; 
- parking dla samochodow ci~zarowych; 
- parking dla autobus6w; 
- stanowiska postojowe dla pojazdow z materialami niebezpiecznymi; 
-budynek we; 
- punkty czerpania wody; 

4 



- miejsca piknikowe; 
- miej sca zabaw dla dzieci; 
- stacja paliw; 

pawilon handlowy, bar; 
- parking dla personelu; 
- stanowiska do wazenia pojazd6w; 
- stanowisko kontroli technicznej pojazd6w; 
- miejsca dla odpady; 
- stacja transformatorowa; 
- zbiomik p-poz.; 
- miejsce zrzutu sciek6w z autobus6w. 
Zgodnie z przedlozon'l dokumentach w ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie 
zabudowa hotelowo - uslugowa, kt6rej powierzchnia l'lcznie z powierzchni'l przeznaczon'l do 
przeksztalcenia w wyniku inwestycji b<tdzie nie mniejsza niz 2 ha. 
Paliwa b<td'l dostarczane typowymi autocystemami dostosowanymi do przewozu paliw 
plynnych, wyposazonymi w instalacje do hermetyzacji spustu paliw. Benzyny i olej 
nap<tdowy b<td'l magazynowane w podziemnych zbiomikach paliw, kt6re b<td'l wyposaZone 
w system zapewniaj'lcy szczelnosc. Gaz propan - butan b<tdzie magazynowany w zbiomiku 
podziemnym, cisnieniowym, kt6ry b«dzie posiadal komplet armatury zabezpieczaj'lcej 
i odcinaj 'lcej. 
Dystrybutory paliw plynnych wykonane b<td'l w opcji samoobslugowej, natomiast dystrybucja 
gazu LPG prowadzona b<tdzie przez pracownik6w obslugi stacji. Do wydawania paliw b«d'l 
siuzyc dystrybutory dla benzyn, ON i gazu propan-butan. Plac dystrybucji paliw zostanie 
zadaszony wiat'l. Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej 
przedsi<twzi«cia wynika, ze w ramach realizacji inwestycji przewiduje si<t wycink« drzew 
i krzew6w. 

b) 	 powiazan z innymi przedsiywziyciami, w szczeg61nosci kumulowania si~ oddzialywan 
przedsiywzi~c znajdujacych Sly na obszarze, na kt6ry b~dzie oddzialywac 
przedsi~wziecie: 

Wyst<tpowac bt(dzie kumulacja oddzialywan przedmiotowej inwestycji z innymi 

przedsi<twzi<tciami, w szczeg61nosci z przebiegaj'lc'l w s'lsiedztwie drog'l ekspresow'l S7. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli ocenic wielkosc tych 

oddzialywan. 


c) wvkorzystanie zasob6w naturalnych: 

Zapotrzebowanie na wod«, surowce, materiaiy, paliwa i energi« wyst'lPi przede wszystkim 

w trakcie realizacji inwestycji. Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, 

ze w trakcie eksploatacji MOP-u wykorzystywane bt(d'l materialy niezb<tdne do zimowego 

utrzymania nawierzchni, a takze media (tj.: woda, energia elektryczna) na potrzeby 

oswietlenia inwestycji, funkcjonowania zaplecza socjalnego oraz dzialalnosci uslugowej. 


d) emisji i wyst~powania innych ucia,zliwosci: 

Etap realizacji przedsi<twzi~cia wi'lzac si<t b<tdzie z powstaniem uci'lzliwosci typowych dla 

p1'ocesu budowy tj.: z emisj'l halasu i substancji do powietrza, pochodz'lc'l z pracy maszyn 

i pojazd6w transportuj'lcych materialy budowlane. UciqZliwosci te bt(d'l mialy charakter 

kr6tkotrwaly i ust'lPi'l po zakonczeniu prac budowlanych. W trakcie eksploatacji 

planowanego przedsi<twzi<tcia zr6dlami emisji zanieczyszczen do powietrza bt(d'l samochody 

poruszaj'lce si~ po terenie stacji o1'az urz'ldzenia technologiczne tj.: zawory oddechowe 

zbiomik6w magazynowych i dystrybutory paliwa. Emisja nast<tpowac b<tdzie w trakcie 

tankowania zbiomik6w magazynuj'lcych paliwo, a takze w czasie tankowania pojazd6w. 
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Potencjalnymi zr6dlami halasu na terenie inwestycji bltdzie ruch pojazd6w oraz mozliwe 
urzqdzenia wentylacyjne z projektowanego budynku hotelowego. Zr6dlami zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego w trakcie eksploatacji inwestycji moze bye ruch pojazd6w. 
Etap eksploatacji wiqzae silt moze r6wniez z oddzialywaniem na srodowisko gruntowo 
- wodne poprzez wody opadowe, scieki bytowe i technologiczne oraz spos6b 
zagospodarowania odpad6w. 
Przedstawione w przedlozonej dokumentacji informacje w spos6b bardzo og61ny nie 
pozwalajqjednoznacznie ocenie skali przedsiltwziltcia i jednoczesnie wykluczye negatywnego 
oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko. 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko jest konieczne przede wszystkim 
z uwagi na charakter inwestycji i mozliwe konflikty spoleczne. Raport oddzialywania 
przedsi«wzi«cia na srodowisko umozliwi okreslenie wielkosci emisji zanieczyszczen do 
powietrza, emisji halasu oraz oddzialywanie przedsi«wzi«cia na inne elementy srodowiska, 
a takze pozwoli na okreslenie skutecznych metod minimalizowania oddzialywania. 

e) ryzvka wyst&pienia powaznej awarii. przy uwzglednieniu uzywanych substancii 
i stosowanych technologii: 

Ze wzgl«du na rodzaj planowanego przedsi«wzi«cia i znajdujqce si« na terenie inwestycji 
substancje latwopalne, istnieje mozliwose wybuchu i powstania pozaru. Magazynowanie oraz 
dystrybucja zwiqzk6w ropopochodnych stwarza mozliwose wycieku substancji do 
srodowiska, a w zwiqzku z tym zanieczyszczenia gleb i w6d podziernnych. Stacja paliw 
powinna spelniae wymagania wynikajqce z rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 listopada 2005 roku w sprawie warunk6w technicznych, Jakim powinny odpowiadae bazy 
i stacje paliw plynnych, rurociqgi przesylowe dalekosi«zne sluzqce do transportu ropy 
naftowej i produkt6w naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.). 

2. 	 Usytuowanie przedsi«wzi«cia, z uwzgl«dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczeg61nosci przy istniejqcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si« 
srodowiska i odnawiania si<t zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego - uwzgl«dniajqce: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w poblizu planowanego przedsi<twzi«cia oraz 

w jego poblizu wyst<tpowaly obszary wodno - blotne i inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d 

podziemnych. 


b) obszary wvbrzezv: 

Przedmiotowe przedsi«wzi«cie lezy poza obszarami wybrzezy. 


c) obszary g6rskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsi«wzi«cie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi. 


d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujee w6d i obszary ochronne 

zbiornik6w w6d sr6dl&dowvch: 

W karcie informacyjnej przedsi«wzi«cia brak jest informacji, na temat vvyst«powania 

w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu obszar6w obj«tych ochronq, w tym stref 

ochronnych uj«e w6d i obszar6w ochronnych zbiornik6w w6d sr6dlqdovvych. 


e) Obszary wymagaiace specjalnej ochrony ze wzgJs;du na wystepowanie gatunk6w 

roslin i zwierzat 1ub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarv Natura 

2000 oraz pozostale forrny ochrony przyrody: 
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Tern pod przedmiotow<l inwestycj~, polozony jest poza obszarami obj~tymi ochron<l na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 L 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r., poz. 627 ze zm.). W odleglosci okolo 30 m od miejsca realizacji inwestycji przebiega 

granica Zielunsko Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Najblizszy Obszary Natura 2000, obszary specjalnej ochrony ptak6w, "Doliny Wkry 

i Mlawki" PLB 140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 12,2 km w kierunku poludniowo 
zachodnim od terenu inwestycji. 

f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

W karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia brak jest informacji na temat wyst~powania 


w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu obszar6w, na kt6rych standardy jakosci 

srodowiska zostaly, przekroczone. Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko 

pozwoli ocenic czy standardy j akosci srodowiska zostan<l zachowane. 


g) obszary 0 krajobrazie majctcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji 

inwestycji oraz jej poblizu wyst~powaly obszary 0 krajobrazie maj<lcym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 


h) gs;stosc zaludnienia: 

G~stosc zaludnienia gminy Wieczfnia Koscielna \vynosi 35 os.lkm2 (wg danych GUS 

z 2013 L). 


i) obszary przylegaictce do jezior: 

W zasi~gu oddzialywania inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wyst~puj<ljeziora. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowei: 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 


3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 
\vymienionych w pkt 1 i 2 wynikaj<lce z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6rct 

przedsi~wzi~cie moze oddzialywac: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko umozliwi okreslenie 

zasi~gu przestrzennego oddzialywania inwestycj i. 


b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiywzis;cia na poszczeg61ne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj~ nie wyst:.wi transgraniczne 

oddzialywanie na srodowisko. 


c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglydnieniem obcictzenia istnieictcej 

infrastruktury technicznej: 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia nie mozna 

stwierdzic braku mozliwosci vvyst:.wienia oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwoli okreslic 

wielkosc i zlozonosc oddzialywania inwestycji. 


d) prawdopodobieiistwa oddzialywania: 

Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj<l \vyst:.wienie oddzialywan na 

etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. Przeprowadzenie oddzialywania na 

srodowisko pozwoli na okreslenie wielkosci i zasi~gu oddzialywania inwestycji. 
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e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwoli okreMic czas 

trwania, cz~stotliwosc i odwracalnosc oddzialywania inwestycji. 


Wobec powyzszego, postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do SamorzGldowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 

Otrzymujq: 

1. 	Generalna Dyrekcja Drag Krajowych i Autostrad 

Oddzial w Olsztynie 

AI. Warszawska 89, 10 0830lsztyn 


2. 	Strony post~powania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia, 06 400 Ciechanaw 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

uf. PI. 1 lvtaja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	 Pant Janina Szklarska 

Soltys wsi Kuklin 

zam. Kuklin nr 49, 06 513 Wteczjnia Koscielna 


4. 	 Pant Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Peplowo nr 34, 06 513 Wieczjnia Koscielna 

5, 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy FVieczjnia Koscielna 
www.bip.wieczjnia,akcessnet,net 

7. a/a 
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