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Kierownik Refer 
Gospodarkl Ko UHWieczJnia Koscieina, dnia 25 a1l"ljl·a </.!I,'l'VI..oH1W 

mgr ini. 

GKiI.6220.3.2015 
POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost((pnianiu 
infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednoIity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.) w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post((powania 
administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 
2 w zwi'tzku z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsi~wzi~c rnog'tcych znacz'tco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zrn.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora - LOTOS Paliwa Sp. 
z 0.0., uL Elbl'tska 135, 80 - 718 Gdansk, reprezentowanego przez Pelnornocnika Pana 
Krzysztofa Salus, uL Walerego Slawka 13/13, 02 - 495 Warszawa dotycz'tcego wydania 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'tcego na: 
Przebudowie stacji paliw LOTOS Paliwa Sp. z 0.0., na dzialce nr ewidencyjny 509/1 
w miejscowosci Peplowo, gm. Wieczfnia Koscielna 

postanawiam 
odstqpic od obowi'tzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegaj'tcego na: Przebudowie stacji paliw LOTOS Paliwa Sp. z 0.0., na 
dzialce nr ewidencyjny 509/1 w miejscowosci Peplowo, gm. Wieczfnia Koscielna. 
Planowane przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na terenie Grniny Wieczfnia Koscielna, 
powiat mlawski, woj. rnazowieckie 

Uzasadnienie 
Wnioskiern z dnia 23 kwietnia 2015 roku Inwestor - LOTOS Paliwa Sp. z 0.0., 

uL Elbl'tska 135, 80 718 Gdansk, reprezentowany przez Pelnornocnika Pana Krzysztofa 
Salus, uL Walerego Slawka 13/13, 02 495 Warszawa wystqpil do W6jta Grniny Wieczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia 
polegaj'tcego na: Przebudowie stacji paliw LOTOS Paliwa Sp. z 0.0., na dzialce nr 
ewidencyjny 509/1 w miejscowosci Peplowo, gm. Wieczfnia Koscielna. 

Inwestor do wniosku dol'tczyl wyrnagane zal'tczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 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 zrn.). 

Rodzaj, pararnetry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedrniotowej inwestycji zaliczaj'tj't do grupy przedsi~wzi~c wyrnienionych w § 3 ust. 2 pkt 
2 w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporz'tdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsi~wzi~c rnog'tcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 
roku Nr 213, poz. 1397 ze zrn.) tj. polegaj'tce na rozbudowie, przebudowie lub montazu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsi~wzi~cia wyrnienionego w ust. 1 (instalacje do 
dystrybucji ropy naftowej, produkt6w naftowych, substancji lub rnieszanin, w rozurnieniu 
przepis6w ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach chernicznych i ich mieszaninach, 
nieb~d'tcych produktarni spozywczyrni, z wy1'tczeniern stacji paliw gazu plynnego), 
z wyl'tczeniern przypadk6w, w kt6rych powstale w wyniku rozbudowy, przebudowy lub 
montaZu przedsi~wzi~cie nie osiqga prog6w okreSlonych w ust. 1, 0 ile progi te zostaly 
okreslone. 

Zawiadornieniern z dnia 27 kwietnia 2015 roku, znak: GKiL6220.3.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'tl post~powanie adrninistracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi~wzi~cia. 
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Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 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 GKiL6220J.2015 z dnia 
27 kwietnia 2015 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowh\zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz::tdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini::t Nr ZNS,471.31.2015 
z dnia 14 maja 2015 roku (data wplywu: 20.05.2015 L) odstctPil od obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 18 maja 2015 roku 
(data wplywu: 21.05.2015 r.), znak: WOOS-IL4240.550.2015,lA wyrazil opini~, ze dla w/w 
przedsi~wzi~cia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

W zwi::tzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior::tc pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj::tc l::tczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 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.) postanowH odstctPi6 od obowi::tzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 

na srodowisko oraz sporz::tdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 

przedsi«wzi~cia, argumentuj::tc to w odniesieniu do poszczeg6lnych uwarunkowan 

w przedstawiony nizej spos6b: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi«wzi«cia, z uwzgl~dnieniem: 


a) skali przedsiewziycia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsi«wzi«cie polegalo b«dzie na przebudowie stacji paliw "Lotos Paliwa 

Sp. z o. 0." na dzialce 0 nr ew. 509/1 w miejscowosci Peplowo, gmina Wieczfnia Koscielna. 

Powierzchnia w/w dzialki wynosi 1,50 ha. 

Otoczenie terenu inwestycj i stanowi::t: 


od strony p6lnocnej grunty orne; 

od strony wschodniej grunty orne i dalej zabudowa mieszkaniowa w odleglosci 

okolo 90 m od granicy dzialki inwestycyjnej; 


- od strony poludniowej dzialka 0 nr ew. 510 z zabudow::t mieszkaniow::t w odleglosci 
okolo 25 mod granicy dzialki inwestycyjnej; 

- od strony zachodniej trasa szybkiego ruchu S7 Warszawa - Gdansk. 
Zgodnie z ustaleniami obowi::tzuj::tcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieczfnia Koscielna, 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 podr6znych oraz w cz«sci 
symbolem planistycznym 1 KDW droga wewn«trzna. 
Wyposazenie istniej::tcej stacji paliw stanowi::t: 

4 zbiomiki podziemne dwuplaszczowe, jednokomorowe sluz::tce do magazynowania 
3paliw 0 pojemnosci 50 m3

, 30 m3
, 20 m3 i 10 m ; 

- 2 zbiomiki nadziemne, jednokomorowe, 0 pojemnosci 4,85 m3 kazdy na gaz prop an
butan; 

- 6 dystrybutor6w (w tymjeden gazowy); 
- jeden budynek obslugi stacji ze sklepem i punktem kasowym oraz z restauracj::t. 

Zbiomiki wyposaZone s::t fabrycznie w pelen osprz~t oraz urz::tdzenia do monitorowania 

ewentualnych wyciek6w, tj.: automatyczny system monitorowania SiteSentinel system 

kontro Ino-pomiarowy. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si~: 
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1. 	 Wymiant( wszystkich dystrybutor6w na 8-wt(zowe. 
2. 	 Wymiant( dystrybutora LPG. 
3. 	 Wymiant( rurarzu doprowadzaj<.tcego paliwo ze zbiornik6w do dystrybutor6w. 
4. 	 Remont studni nadzbiornikowych. 
5. 	 Przebudowt( zaplecza socjalnego. 
6. 	 Przebudowt( sali sprzedazy. 
7. 	 Zmiant( elewacji zewnt(trznej pawilonu stacji paliw. 
8. 	 Remont wiaty. 
9. 	 Demontaz zadaszenia l<.tcznika mit(dzy wiat'l., a budynkiem stacji paliw. 
10. Wykonanie szczelnej tacy z nowymi wysepkami paliwowymi. 
11. Przebudowt( kanalizacji deszczowej i zwi<.tzane z tym roboty drogowe. 
12. Przebudowt( przyl<.tcza wody. 

Na terenie stacji wykonana bt(dzie szczelna nawierzchnia betonowa z betonu szczelnego 
z foli<.t atestowan<.t benzyno- i olejoodporn<.t z kontrol<.t szczelnosci zgrzewu. Wok61 plyty 
szczelnej \vykonane bt(d<.t krawt(zniki betonowe. Wysepki z dystrybutorami bt(d<.t obramowane 
blach<.t kwasoodporn<.t. Wypelnienie i nawierzchnit( wysepki stanowi6 bt(dzie beton. 
Przewiduje sit(, stacja obslugiwa6 bt(dzie okolo 400 pojazd6w w ci'l;gu doby i prowadzi6 
bt(dzie sprzedaz benzyny (Pb95 i Pb98), oleju napt(dowego oraz gazu propan-butan. 
Przebudowana stacja paliw jest obiektem og6Inodostt(pnym, pracuj<.tcym w systemie 
calodobowym. Zatrudnienie wynosi 6 os6b w systemie 2 zmianowym (po 3 osoby na jedn<.t 
zmiant(). 
b) powiazan z innymi przedsiewzi~ciami, w szczeg61nosci kumulowania siy oddzialywan 

przedsiywzie6 znajduj'lcych Sly na obszarze, na kt6ry bedzie oddzialvwa6 
przedsiywzi ecie: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze przy zastosowanych rozwi'tZaniach technicznych 
i organizacyjnych, a takze bior<.tc pod uwagt( charakter inwestycji (przebudowa stacji paliw) 
oraz jej polozenie w s<.tsiedztwie trasy szybkiego ruchu S7 Warszawa - Gdansk, relacja 
i funkcjonowanie inwestycji nie bt(d<.t wplywa6 ponadnormatywnie na stan srodowiska. 
c) wykorzystanie zasob6w naturalnych: 
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiltwziltcia wynika, ze woda na terenie 
inwestycji wykorzystywana bt(dzie gl6wnie do ce16w socjalno - bytowych i porz<.tdkowych. 
Stacja paliw zaopatrywanajest w wodlt z miejskiej sieci wodoci'l;gowej. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze przewidywana roczna 
sprzedaZ paliw wynosi6 bltdzie: 

benzyna - 280 m3lrok; 

- gaz - 365 m3/rok; 


olej napt(dowy 850m3/rok. 
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci: 
Realizacja inwestycji bltdzie zr6dlem niewielkiej, niezorganizowanej emlSJI zanieczyszczen 
do powietrza w wyniku prac ziemnych i pracy sprzt(tu mechanicznego oraz emisji halasu do 
srodowiska zwi<.tzanej z prac<.t urz<.tdzen i srodk6w transportu. Natltzenie powyzszych 
oddzialywan bltdzie niewielkie, a zasit(g ograniczony do terenu prowadzonych prac i jego 
bezposredniego otoczenia. 
W przedmiotowej inwestycji, zastosowane bt(d<.t nastt(puj<.tce rozwi<.tzania konstrukcyjne 
i technologiczne, maj<.tce na celu ograniczenie negatywnego wplywu inwestycji na 
srodowisko: 

-	 istniej<.tce podziemne dwuplaszczowe zbiorniki do magazynowania paliw wyposaZone 
w system sygnalizacji wycieku (optyczny i akustyczny); 

- nowoprojektowana instalacja zawracania opar6w paliw podczas napelniania 
zbiomik6w magazynowych i bak6w tankuj<.tcych pojazd6w; 

- nowoprojektowana szczelna taca pod wysepkami paliwo\\rymi; 
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szczelna nawierzchnia jezdna w obr~bie stanowisk rozladunku autocystemy 
z paliwem; 

- instalacja paliwowa wykonana z rur typu UPP, KPS, systemy rurowe Brugg; 
- urz'1dzenia podczyszczania w6d opadowych z terenu stacji (separator benzyn 

i piasku); 
- maszty oddechowe wyprowadzone 4 m ponad poziom gruntu dodatkowo 

zabezpieczone przerywaczami plomieni i zaworami oddechowymi; 
- prowadzenie monitoringu w czasie awarii pr'1du z wykorzystaniem UPS; 
- stosowanie urz'1dzen i aparat6w w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach 

zagrozonych wybuchem; 
uziemienie wszystkich element6w instalacji paliwowych; 

- napelnienie zbiomik6w paliwowych poprzez zamkni~cia hydrauliczne, 
zabezpieczaj'1ce przed przedostaniem si~ plomienia do zbiomik6w, na wysokosci 
ograniczaj'1cej powstanie ladunk6w elektrycznosci statycznej; 

- stosowanie szczelnych nienasi'1k1iwych i zmywalnych powierzchni w rejonach 
przejmowania i dystrybucji paliw. 

Oddzialywanie przedsi~wzi~cia na srodowisko, po uwzgl~dnieniu powyzszych rozwi'1zan 
chroni'1cych srodowisko nie przekroczyly standard6w jakosci srodowiska poza granicami 
terenu, do kt6rego inwestor posiada tytul prawny, a takze nie b~dzie wplywac 
ponadnormatywnie na stan jakosci powietrza oraz stan akustyczny srodowiska, jak r6wniez 
na zanieczyszczenia w6d podziemnych i powierzchniowych, gleby i ziemi. 
Scieki bytowe pochodz'1ce z budynku stacji paliw odprowadzane b~dq, jak dotychczas, do 
zbiomika bezodplywowego na nieczystosci plynne, a nast~pnie wywozone b~d'1 do 
oczyszczalni sciek6w. 
Wody opadowe z obszar6w narazonych na zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi 
(stanowisko rozladunku autocystemy, teren wok61 dystrybutor6w, podjazd), przed ich 
wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej b~dq podczyszczane w zespole separacyjno
ropopochodnym, zlozonym z osadnika szlamu i separatora koalescencyjnego substancji 
ropopochodnych. Ponadto, obszary te pokryte bttdq szczelnq nawierzchniq, odpowiednio 
wyprofilowanq w celu zapewnienia splywu w6d opadowych w kierunku zbiorczych 
studzienek odplywowych. 
Wody opadowe z dach6w zwane "czystymi" bttd'1 odprowadzane na tereny biologicznie 
czynne. 
Proces technologiczny w instalacji tankowania gazu plynnego b~dzie zr6dlem minimalnej 
emisji gaz6w bttdqcych skladnikami gazu plynnego. 
Opady powstajqce w wyniku eksploatacji przedsi~wzi~cia, b~d'1 gromadzone selektywnie 
w wydzielonych miejscach i w zaleznosci od ich rodzaju przekazywane uprawnionym 
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. 
e) ryzyka wystqpienia powaZnej awarii. przy uwzglednieniu uzywanych substancii 

i stosowanych technologii: 
Ze wzgl~du na rodzaj plano wane go przedsittwzi~cia i znajduj'1ce sitt na terenie inwestycji 
substancje latwopalne, istnieje mozliwosc wybuchu powstania pozaru, Magazynowanie oraz 
dystrybucja zwi'1zk6w ropopochodnych stwarza mozliwosc wycieku substancji do 
srodowiska, a w zwiqzku z tym zanieczyszczenie gleb i w6d podziemnych. Jednak po 
zastosowaniu przewidywanych zabezpieczen zgodnie z wymogami vvynikaj'1cymi 
z rozporz'1dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, ruroci~i przesylowe 
dalekosi~Zne sluz'1ce do transportu ropy naftowej i produkt6w naftmvych i ich usytuowanie 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853) stwierdzono, ze przy prawidlowej eksploatacji 
ryzyko wystqpienia powaznej awarii b~dzie znikome. 
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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~ zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych 

krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego - uwzgl\!dniajqce: 

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych: 
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby na przedmiotowym terenie oraz w jego 
bezposrednim sqsiedztwie wyst\!powaly tereny wodno-blotne, bqdz tereny z plytko 
zalegajqcymi wodami gruntowymi. 
b) obszary wybrzezv: 
Przedmiotowe przedsi\!wzi\!cie lezy poza obszarami wybrzezy. 
c) obszary gorskie lub lesne: 
Planowane przedsi\!wzi\!cie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi. 
d) obszary objete ochron,!, w tym strefy ochronne uj~c w6d i obszary ochronne zbiornik6w 

w6d sr6dl,!dowych: 
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz 
najblizszym sqsiedztwie wyst\!powaly obszary obj\!te ochronq, w tym strefy ochronne uj\!C 
w6d i obszary ochronne zbiornik6w w6d sr6dlqdowych. 
e) obszary wymagaj,!ce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunk6w roslin 

i zwierz'!t lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochron,!, w tym obszary Natura 2000 
oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Teren pod przedmiotowq inwestycj\!, polozony jest poza obszarami obj\!tymi ochronq na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 L 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 L poz. 627, ze zm.). 
Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w, Doliny Wkry i Mlawki 
PLB140008, znajduje si\! w odleglosci okolo 12,4 km w kierunku poludniowo-zachodnim od 
terenu inwestycji. 
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzew6w. 
Biorqc powyzsze pod uwag\! odst\!puje si\! od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 
oddzialywania przedsi\!wzi~cia na srodowisko przyrodnicze. 
f) obszarv, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu wyst\!Powaly obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
g) obszary 0 krajobrazie maj,!cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu wyst\!powaly obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. 
h) gestosc zaludnienia: 
G\!stosc zaludnienia w gminie Wieczfnia Koscielna wynosi 44 os.lkm2 (wg danych GUS 
z 2014 L). 
i) obszary przylegaj,!ce do jezior: 
W rejonie inwestycji nie wyst\!pujqjeziora. 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
W rejonie realizacji przedsi\!wzi~cia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 
3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowafl 

wymienionych pkt 1 i 2 wynikajqce z: 
a) zasi~gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoscL na kt6r,! 

przedsi~wzi~cie moze oddzialywac: 
Zasi\!g przestrzenny oddzialywania przedsi\!wzi\!cia ograniczy si\! do najblizszego otoczenia 
miejscajego realizacji. 
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzi((cia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj~ nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 
c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzgl((dnieniem obciazenia istniejacej 

infrastruktury technicznej: 
Ze wzgl~du na charakter i lokalizacj~ inwestycji, a takze zastosowane rozwi<lzania techniczne, 
eksploatacja planowanego przedsi~wzi~cia nie wplynie znacz<lco na stan srodowiska 
akustycznego otoczenia. Inwestycja nie b~dzie rowniez powodowac negatywnego wplywu na 
stan powietrza oraz srodowisko gruntowo-wodne. 
d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj<l wystqpienie nieznacznych 
oddzialywan na etapie eksploatacji przedsi~wzi~cia. Inwestycja b~dzie realizowana 
z zachowaniem wszelkich wymog6w ochrony srodowiska oraz z zachowaniem czystosci 
i porz<ldku na terenie nieruchomosci. 
e) czasu trwania, cz~stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsi~wzi~cia b~d<l krotkotrwale i ustqpi<l po 
zakonczeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji b~d<l wyst~powaly oddzialywania 
zwi<lzane z emisj<l halasu i substancji do powietrza. Zastosowane rozwi<lzania techniczne 
i organizacyjne zminimalizuj<l zagrozenia dla srodowiska. 

Tym samym kieruj<lc si~ skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zaZaJ.e.~:-7~':"',," 
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Otrzymujq: 	 \V'/"I" /,*" / 
1. Pelnomocnik Pan KrzysztojSalus \~:=(/ 


ul. Walerego Slawka 13113, 02 - 495 Warszawa 


2. 	Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 ~Mlawa 


3. Pani Krystyna Pokus 

Soltys wsi Peplowo 

zam. Peplowo 34, 06 513 Wieczjnia Koscielna 


4. 	Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczfoia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 

www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 


6. 	ala 
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