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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 usta z dnia 
3 paidziemika 2008 roku 0 udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, iudziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisk (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 14 rozporz~dzen a Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsit(wzit(c mog~cych z acz~co 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postt(powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora - Pana 
Eugeniusza Pasymowskiego, zam. Wieczfnia Koscielna 100, 06 - 513 Wieczfnia K scielna 
i przeprowadzeniu postt(powania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsit(wzit(cia polegaj~cego na: zmianie sposobu 
uzytkowania istniej~cego obiektu na budynek produkcyjno - magahnowy 
z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr ewidencyjny 57 i 59/1 w miejs~~wosci 
Wieczfnia Koscielna, gm. \Vieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wOJ. mazo~ieckie 
i jednoczesnie: 

I. OkreSlam: 
1. 	 Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia: 

Planowane przedsit(wziycie polegac bydzie na: zmianie sposobu uzytkowania istn·ej~cego 
obiektu na budynek produkcyjno - magazynowy z pomieszczeniem lakiemi, na d .iake nr 
ewidencyjny 57 i 5911 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gm. Wieczfuia Kosci Ina. 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzyt owania 
przedsi~wzi~cia, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem koniecznosci ochrony ennych 
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz 
uci~zliwosci dla terenow s~siednich: 

1) prace reaJizacyjne wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie 
eksploatowanego 
i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie 
gruntowo-wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych i paliw; 

2) na etapie realizacji scieki bytowe zagospodarowywac zgodnie z obowi~zuj~cymi 

przeplsaml; 
3) 	powstaj~ce na etapie realizacji planowanego przedsiywziycia odpady ife niz 

niebezpieczne magazynowac se1ektywnie w wyznaczonym miejscu placu , udowy, 
w spos6b zabezpieczaj~cy przed: pyleniem, rozwianiem odpad6w oraz zanieczysz zeniem 
srodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywac uprawnionym odbio . om do 
odzysku lub unieszkodliwiania; 

4) odpady niebezpieczne, powstaj~ce na etapie realizacji i eksploatacji plan wanego 
przedsiywziycia, magazynowac w zamkniytych, szczelnych i oznakowanych poje~nikach, 
kontenerach lub innych opakowaniach, odpomych na dzialanie skladnik6w umiesz~zonych 
w nich odpad6w, zlokalizowanych w miejscu wyznaczonym, ogrodzonym, zaddszonym 
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o utwardzonym pod!ozu; mleJSCa magazynowan ia w/w odpadow oznaczyc 
i zabezpieczyc przed wstypem osob nieupowamionych i zwierz~t; w/w odpady 
przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; 

5) na etapie realizacji i eksploatacji teren planowanego przedsiywziycia wyposazyc w srodki 
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty); w przypadku ich 
awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezw!ocznie usun~c, a zuzyte srodki do 
neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywac uprawnionym odbiorcom do 
unieszkodliwienia; 

6) 	powstaj~ce na etapie eksploatacji planowanej inwestycji odpady inne niz niebezpieczne 
magazynowac w obiektach zak!adowych w pojemnikach, kontenerach lub luzem (pod 
zadaszeniem i na utwardzonym pod!ozu) - w zaleznosci od rodzaju odpadow, w sposob 
zabezpieczaj~cy przed mozliwosci~ powstania odciekow i zanieczyszczenia srodowiska 
gruntowo- wodnego; w/w odpady przekazywac uprawnionym podmiotom do odzysku lub 
unieszkodliwiania; 

7) na etapie eksploatacji wody na potrzeby funkcjonowania przedmiotowej inwestycji 
pobierac z sieci wodoci~gowej oraz (w sytuacjach awaryjnych) z istniej~cego ujycia 
wlasnego (studni g!ybinowej); prowadzic rejestr zuzycia wody; 

8) 	na etapie eksploatacji scieki bytowe odprowadzac do szczelnego, istniej~cego zbiornika 
bezodplywowego; zbiornik systematycznie opr6Zniac (nie mozna dopuscic do jego 
przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywozic do 
oczyszczalni sciekow; 

9) pojazdy, maszyny i urz~dzenia pracuj~ce na terenie planowanej inwestycji na etapie jej 
eksploatacji utrzymywac w dobrym stanie technicznym i konserwowac systematycznie 
w sposob prawidlowy; 

10) 	na etapie eksploatacji scieki porz~dkowe odprowadzic do szczelnego, istniej~cego 

zbiomika bezodplywowego; zbiomik systematycznie oprozniac (nie mozna dopuscic do 
jego przepdnienia ) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywozic 
do oczyszczalni sciekow; 

11) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow i terenow utwardzonych odprowadzic 
poprzez planowan~, rozdzielcz~ siec kanalizacji deszczowej na wlasny teren 
nieutwardzony lub do rowu melioracyjnego, w sposob nie powoduj~cy zalewania 
terenow s~siednich oraz niezmieniaj~cy stanu wody na gruncie, w szczegolnosci kierunku 
odp!ywu wod opadowych ze szkod~ dla gruntow s~siednich, zastosowac urz~dzenia 
podczyszczaj~ce (separator substancji ropopochodnych, odmulnik i osadnik) dla wod 
opadowych i roztopowych z terenow utwardzanych; 

12) System wodno-sciekowy regularnie i terminowo poddawac probom szczelnosci 
i konserwacjom. 

3. Wymagania dotycz~ce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl~dnienia 

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 
1 ustawy 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(w projekcie budowlanym): 

1) zaprojektowanie kabiny lakiemiczej, z odprowadzeniem zanieczyszczen emitorem 
poziomyrnlzadaszonym, 0 wysokosci minimalnej 7,0 m; 

2) w planowanej lakierni zainstalowac maksymalnie 2 wentylatory 0 poziomie mocy 
akustycznej nie wiykszej niz 79,0 dB kazdy; 

3) zapewnic minimaln~ izolacyjnosc akustyczn~ rown~ 26 dB dla przegrod budowlanych 
w planowanej lakiemi; 
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4) zaprojektowanie wewnytrznej sieci kanalizacji deszczowej, rozdzie\czej, z urz'ld eniami 
podczyszczaj'lcymi (separatorem substancji ropopochodnych, odmulnikiem i osad ikiem) 
wody opadowe i roztopowe z teren6w utwardzonych. 

II. 	 Przed rozpocz-rciern realizacji przedsi-rwzi-rcia nie rna konietznosci 
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko w rarnach post-rp wania 
w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udost-rpnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego oc ronie, 
udziale spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatyw nia na 
srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zrn.). 

Charakterystyky przedsiywziycia okreSla zal'lcznik Nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 27 listopada 2014 roku Inwestor - Pan Eugeniusz Pasy owski, 
zam. Wieczfnia Koscielna 100, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna do W 6jta Gminy W eczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsitvziycia 
polegaj'lcego na: zrnianie sposobu uzytkowania istniej~cego obiektu na b~dynek 

produkcyjno - rnagazynowy z pornieszczeniem lakierni, na dziatce nr ewid~ncyjny 
57 i 59/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, grn. Wieczfnia Koscielna, gmina W'eczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Do wniosku dol'lczono karty informacyjn'l przedsiywziycia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 
oraz wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika ;2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w chronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 20 6 roku, 
poz. 353 ze zm.). 

Zawiadomieniem GKiI.6220.9.2014 z dnia 02 grudnia 2014 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'll postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie zostalo przekazane lI tronom 
postypowania oraz podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji P licznej 
Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Wieczfnia 
Koscielna. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 20 8 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w chronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 353 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.9.2014 z dnia 
02 grudnia 2014 roku wyst'lpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Sro~owiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodo1sko dla 
w/w przedsiywziycia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srotCiOWiSkO 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 17 grud ia 2014 
roku (data wplywu: 22.12.2014 r.), znak: WOOS-II.4240.1493.2014.MK wyrazil 0 iniy, ze 
dla w/w przedsiywziycia istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. I 
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14 Panstwowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq Nr ZNS,471 
z dnia grudnia 2014 roku (data wplywu: 29.12.2014 r.) odst,!pil obowi,!zku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiywziycia. 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia KOScielna po dokonaniu 
planowanego przedsiywziycia oraz bior,!c pod powyzsze opinie, uwzglydniaj,!c l'!czne 
uwarunkowania zawarte wart. ust. 1 ustawy z dnia 3 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. z 16 roku, 
poz. 353 ze postanowieniem GKiI.6220.9.2014 z grudnia 14 roku 
obowiqzek oddzialywania na srodowisko. 

Postanowieniem GKil.6220.9.2014 z dnia 21 stycznia 2015 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna zawiesil postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiywzicycia do czasu przez 
Inwestora raportu 0 oddzialywaniu przedsicywzicycia na 
Postanowieniem 14 z dnia kwietnia 2015 roku W 6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna dopuscH Stowarzyszenie ARTIS NATURA" w Solcu 
do udzialu na prawach strony w prowadzonym postypowaniu administracyjnym na wniosek 
z 09 grudnia 14 roku. 

W dniu 30 maja 16 roku Pasymowski, zam. Wieczfnia 
100, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna przedlozyl raport 0 oddzialywaniu na 

srodowisko dla przedsicywzicycia polegajqcego na: zmianie sposobu uzytkowania 
obiektu na budynek produkcyjno magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na nr 
ewidencyjny 57 i 1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gm. Wieczfnia Koscielna, 
gmina Wieczfnia Koscielna. 

W z powyzszym W6jt postanowieniem z dnia 
06 czerwca 2016 roku, znak: GKi1.6220.9.2014 podjql zawieszone postcypowanie w sprawie 
wydania 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiywzicycia. 

W6jt Gminy - Pana Eugeniusza 
Pasymowskiego pismem z dnia 14 czerwca do uzupelnienia przedlozonej 
dokumentacji 0 aktualn,! poswiadczon,! wlasciwy kopicy mapy ewidencyjnej 
obejmujqcej na kt6rym oraz 
obejmujqcej na kt6ry bydzie oddzialywa6 przedsiywzicycie oraz aktualny 

grunt6w. Inwestor przedlozyl do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem z dnia czerwca 2016 roku. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. z 2016 roku, 
poz.3 ze pismem z 28 czerwca 16 roku, GKiI.6220.9.2014 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wystqpil 0 uzgodnienie warunk6w realizacji wnioskowanego 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do 
Inspektora Sanitarnego w Mlawie. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini~ z dnia 08 lipca 2016 
roku (data wplywu: 18.07.2016 r.), sprawy: ZNS.471.46.2016 pozytywnie zaopiniowal 
warunki realizacji w/w przedsiywzicycia. 

Regionalny Ochrony Srodowiska pismem z dnia 07 2016 roku, 
WOOS-II.4242.273.2016.KS W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia 
przed!ozonej dokumentacji 0 wypis i wyrys planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dzialki 0 nr ew. Wieczfnia Koscielna uzupeinil 
przy pismie z dnia 13 lipca 2016 roku. 

4 

http:WOOS-II.4242.273.2016.KS


Nastypnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 03 Sierp]a 2016 
roku, znak: WOOS-II.4242.273 .2016.KS .2 wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Kosci Ina do 
uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia w akresie 
m.in. ochrony przed halasem, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno - sc~ekowej 

i ochrony w6d. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwal Inwestora - Pana Eugbniusza 
Pasymowskiego do uzupelnienia powyzszego raportu pismem z dnia 10 sierpnia 2016 roku. 
Pismem z dnia 18 sierpnia Inwestor zwr6cil siy do W6jta Gminy Wieczfnia Kdscielna 
o przedluzenie terminu do wniesienia uzupelnienia raportu do dnia 16 wrzesnia 2016 rdku. 

Uzupelnienie wplynylo clo W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 31 sierpnia 2016 
roku. Na powyzsze wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W 6jt b miny 
Wieczfnia Koscielna odpowiedzial pismem z dnia 02 wrzeSnia 2016 roku, znak: 
GKiI.6220.9.20 14. 

Nastypnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 
14 wrzeSnia 2014 roku znak: WOOS-IIA242.273.2016.KSA wyznaczyl nowy termin 
zalatwienia sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunk6w realizacji w/w przedsiywzi ' cia do 
dnia 30 wrzesnia 2016 roku . 

Inwestor - Pan Eugeniusz Pasymowski w dniu 26 wrzesnia 2016 roku zlozyl d I W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna w ramach uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu Planotanego 
przedsiywziycia na srodowisko karty charakterystyki zastosowanych preparat6w. N stypne 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 28 v.rrzesnia 2016 roku przekazal po{.vyzsze 
uzupelnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 28 wrzesnia 20 I roku, 
znak: GKiI.6220.9 .2014 poinformowal strony postypowania 0 niezalatwieniu prawy 
w ustawowym terminie wyznaczajqc nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 30 Ii topada 
2016 roku. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 30 wrzesni 2016 
roku (data wplywu: 06.10.2016 r.), znak: WOOS-IIA242.273.20 16.KS.5 u godnil 
pozytywnie warunki realizacji wnioskowa prznego edsiywziycia. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ohronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 201 roku, 
poz. 353 ze zm.) organ zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa przed wydaniem ecyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w postypowaniu w ramach, kt6rego prowadzo a jest 
ocena oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na fakt, iz w przedmiotowym postyp 
administracyjnym ocena oddzialywania na srodowisko byla prowadzona W6jt 
Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem z dnia II pazdziemika 2016 roku, znak: 
GKiI.6220.9.20 14 podal do publicznej wiadomosci informacjy 0 przystqpien u do 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz rozpoczyciu procedury dzialu 
spoleczenstwa. Zgodnie z art. 33 ust. I ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 tbku 0 

udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w oc)tronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 0 toczqcym siy postypdwaniu 
poinformowano spoleczenstwo oraz strony postypowania, zawiadomienie wywiesz9no na 
tablicy ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Infornacji 
Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejsc~~osci 

mmy 

Wieczfnia Koscielna, informujqc 0 mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy oraz skladania 
uwag i wniosk6w, w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania nid~ejszej 
inform~cji ,d? publiczn~j ~iadomosci. Jednoczesnie. spolecz.enstw~ zosta!o powiad ' ione 
o mozl!woscl zapoznallia Sly z w/w raportem 0 oddzIalywalliu na srodowlsko. W po anym 
terminie zadna ze stron postypowania ani spoleczenstwo nie zlozyli uwag i wniosk w do 
prowadzonego postypowania. 
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Wojt Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z 28 listopada 2016 roku, 
znak: GKiI.6220.9.2014 poinformowaf strony postypowania 0 sprawy 
w ustawowym terminie wyznaczaj<:lc nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 30 grudnia 
2016 roku. 

Wobec powyzszego Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony 
postypowania 0 postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia 
siy co do zebranych w sprawie dowodow i materialow oraz z<:ldan w terminie 
7 dni dnia (zawiadomienie z dnia 01 grudnia 2016 r.). 

Planowane do przedsiywziyc mog<:lcych potencjalnie LHt"_'"''t.... v 

oddzialywac na srodowisko, 0 ktorych mowa wart. ust. 1 pkt 2 ustawy z 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

w ochronie srodowiska oraz 0 oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 16 roku, poz. 3 ze zm.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 14 Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w przedsiywziyc mog<:lcych 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71), tj. do powierzchniowej 
obr6bki substancji, przedmiotow lub produktow z zastosowaniem rozpuszczalnikow 

z wyl<:lczeniem zmian tych i polegaj<:lcych na wprowadzeniu do 
technologicznego odzysku 

Przeprowadzone postypowanie administracyjne w wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia mialo na celu 
oddzialywan na srodowisko. 

Planowane przedsiywziycie pol ega na zmianie sposobu uzytkowania istniej<:lcego 
na budynek produkcyjno - magazynowy z na 0 nr 

i 5911 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna. 
"LAU"".''''' 0 nr ew. znajduje obecnie budynek magazynowy (w trakcie budowy). 

Pozostal<:l powierzchniy l<:lka. 0 nr ew. 1 jest zabudowana obiektami 
magazynowo-produkcyjno-biurowymi. hal produkcyjnych w technologiczne 
urz<:ldzenia stacjonarne jest nastypuj<:lce: pilarko-wiertarka, pilarka 2-tarczowa, 
2 do szlifowania frontow, szlifierka, do foliowania front6w gotowych 
- pakowanie; hala magazyn hala koHownia, wiertarka stacjonarna, 
strugarka 4-stronna, 2 pilarko-czopiarki; hala H4: 7 central obrobczych sterowanych 
komputerowo, frezarka, pilarka panel6wka; hala H5: 2 membranowe foliowania, 
2 do kleju IJ"-",VU,,''''U 

W ramach planowanej inwestycji w modernizowanym budynku utworzone zostan<:l: lakiernia, 
produkcyjne, surowca, magazyn wyrob6w gotowych 

i socjalne. Powierzchnia w/w wyniesie ok. 900 m2
, w tym 

komora suszenia zajmie ok. i komora lakiernicza powierzchniy ok . 
. Budynek posiada wysokosc m. Inwestor przewiduje przer6b ok. 1000 (ok. 

m)) plyt MDF mleSlyCznie oraz 8 pracownikow produkcyjnych. 
W pomieszczeniach produkcyjnych zaadoptowanego do produkcji budynku magazynowego 
odbywac bydzie produkcja front6w meblowych z gotowych plyt MDF. 

produkcyjno-magazynowy za pomoc<:l zlokalizowanej w budynku 

we wschodniej zakladu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana bydzie na dzialkach 0 l£lcznej powierzchni 3,07 ha. 

Najblizsza rozproszona zabudowa zagrodowa znajduje siy w ok. m na 

polnocny - wsch6d zakladu. W odleglosci 170 m na poludniowy - wsch6d 


jest melioracyjny, doplywaj£lcy do Wieczfnianki, 
doplywu Orzyc. Teren planowanej objyty miejscowym 

zagospodarowania fragmentow mleJSCOWOSCl gminy Wieczfnia 
zatwierdzonym uchwal<:l Nr VIIII44/07 Rady Gminy w z dnia 
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14 sierpnia 2007r. (Oz. Urz. Woj . Maz. z 14 pazdziernika 2007 r. Nr 208, poz. 5976).godnie 
z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialka 0 nr w.59/l 
zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod uslugi uci~zliwe z ftm.kcja mieszk InC} dla 
wlasciciela. 
Ozialka 0 nr ew. 57 znajduje siy na terenie przeznaczonym pod rzemioslo prodrkcyjne 
i uslugowe, zgodnie ze zmianC} miejscowego planu przestrzennego gminy WteCZfnia 
Koscielna dotyczC}cC} fragment6w wsi: Chmielewo, Grzebsk, Grzybowo, Peplowo, P gorzel, 
Uniszki zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Windyki przyjyt~ uchwalC} Rady Gminy W eczfnia 
Koscielna Nr IIIIl3/98 z dnia 30 grudnia 1 998r. (ogloszonC} w Oz. Urz. Woj. Maz. Nr 7, poz. 
248 z 1999 r.). 
W trakcie realizacji planowanego przedsiywziycia wyst~pi emisja substancji do POj ietrza 
oraz halasu, spowodowana pracami montazowymi oraz eksploatacj~ srodk6w tr,sportu. 
UciC}zliwosci zwi~zane z realizacj~ inwestycji byd~ okresowe i ust~pi~ po zakoncze iu prac 
budowlanych. 
W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza podczas prowadzen~a prac 
budowlanych bydzie stosowany sprzyt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany 
w spos6b prawidlowy. W celu minimalizacji emisji halasu prace realizacyjne ort ruch 
pojazd6w ciyzkich byd~ prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 
W celu zminimalizowania oddzial~wania na srodowisko ~run~owo-wodne, prace reali acyjne 
wykonywane bydC} przy UZYClU sprawnego technlczme sprzytu, eksploato an ego 
i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie sro1owiska 
gruntowo -wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych i paliw. Na etapie realizac~i scieki 
bytowe zagospodarowane byd~ zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami. Na etapie r~alizacji 
i eksploatacj i teren planowanego przedsiywziycia wyposazony bydzie w srodki do 
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku ich awahjnego 
wycieku zanieczyszczenie bydzie niezwlocznie usuwane, a zuzyte srodki do neutJalizacji 
substancji ropopochodnych przekazywane byd~ uprawnionym odbiorco~ do 
unieszkodliwiana. I 

PowstajC}ce na etapie realizacji planowanego przedsiywziycia odpady iqne niz 
niebezpieczne magazynowane bydC} selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budbwy, w 
spos6b zabezpieczajC}cy przed: pyleniem, rozwianiem odpad6w oraz zanieczysz9zeniem 
srodowiska gruntowo-wodnego. Odpady niebezpieczne, powstajC}ce na etapie r~alizacji 

i eksploatacji planowanego przedsiywziycia, magazynowane bydC} w zamkniytych, szczelnych 
i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpomych na dtialanie 
skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizowanych w miejscu wyznac't0nym, 
ogrodzonym, zadaszonym 0 utwardzonym podlozu. Miejsca magazynowania w/w o~pad6w 
oznaczone i zabezpieczone przed wstypem os6b nieupowaznionych i zwierz~t. Powst<u~ce na 
etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niz niebezpieczne magazynowan~ byd~ 
w obiektach zakladowych w pojemnikach, kontenerach lub luzem (pod zadaszenidm i na 
utwardzonym podlozu) - w zaleznosci od rodzaju odpad6w, w spos6b zabezpieczaj~c~ przed 
mozliwosci~ powstania odciek6w i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-w~dnego. 

Wszystkie w/w odpady przekazywane byd~ uprawnionym podmiotom do odzysku lub 
unieszkodliwiania. 
Na etapie eksploatacji woda na potrzeby ftm.kcjonowania przedmiotowej inwestycji POI ierana 
bydzie z sieci wodociC}gowej oraz (w sytuacjach awaryjnych) z istniej~cego ujycia wasnego 
(studni glybinowej) . W celu kontroli zuzycia wody prowadzony bydzie rejestr zuzyci wody. 
Na etapie eksploatacji scieki bytowe odprowadzane bydC} do szczelnego, istnibj~cego 
zbiornika bezodplywowego. Zbiomik bydzie systematycznie opr6zniany (bez mo~liwosci 
jego przepelnienia) przez uprawnione do tego podmioty, a jego zawartosc wywozona bydzie 
do oczyszczalni sciek6w. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dach6w i ren6w 
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utwardzonych odprowadzane bl(dq poprzez planowanq, 
na wlasny teren nieutwardzony do rowu 

niepowodujqcy zalewania teren6w sqsiednich oraz 
w szczeg6lnosci kierunku odplywu w6d opadowych ze szkodq 

urzqdzenia podczyszczajqce 
odmulnik i osadnik) dla w6d opadowych i roztopowych z teren6w 
wodno - regularnie i tenninowo poddawany 

. substancji do powietrza na etapie eksploatacji 
oraz ruch pojazd6w po terenie inwestycji. W celu 

powietrza w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono 
emitora kabiny lakierniczej. Na etapie eksploatacji uzytkowane 

1 w dobrym stanie technicznym, konserwowane 
prawidlowy. 

dokumentacji wynika, iz na terenie inwestycyjnym nie 
powodowac oddzialywania skumulowane z planowanq inwestycja. 

raporcie oddzialywania na srodowisko analiza rozprzestrzeniania 
wykazala, ze na etapie eksploatacji przedsiltwziltcia, przy zachowaniu 

w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji 
dotrzymane. 

wynika, planowana inwestycja nie bydzie powodowala 
na klimat. 

przedmiotowego przedsiywziycia gl6wnymi zr6dlami emisji halasu 
z kabinq lakierniczq oraz ruch pojazd6w po terenie inwestycji. Biorqc pod 

halasu zawarte w przedlozonej 
IJV,"lVL..'... " eksploatacji przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunk6w 

decyzji dopuszczalne poziomy halasu na 
Takze przeprowadzona analiza oddzialywania 

przedsiltwziltcia z istniejqcymi w sqsiedztwie 
standard6w srodowiska w powyzszym 

o nr ew. (trakcie budowy). Pozostala jej 
powierzchnie : kostrzewa lqkowa, 
kostrzewa czerwona, ani krzewy kolidujqce 
z inwestycja. J..JL...1MU.... magazynowo - produkcyjno
biurowymi. 
Teren przedmiotowej obszarami objl(tymi ochrona na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 VV'LHJ'UV przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. 1 1, ze 
Najblizej polozony Ob~;zal'V ochrony ptak6w PLB 140008, 
znajduje sil( w VUj''';':'IV;:' poludniowo- zachodnim od planowanej 
inwestycji. 
Planowane przeksztalconym, w zwiqzku 
zpowyzszym zaburzone. 
Ze wzglltdu a takZe jego lokalizacje, me 
stwierdzono cZfleg;o oddzialywania. 
Zgodnie z nr','p"'''''J/ i w jego otoczeniu nie 
wystltPujq zabytki o ochronie zabytk6w i opiece nad 
zabytkami. 
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W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna prowadzqc post«powanie nie stwierdzil konie ' znosci 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post«powania w prawie 
wydania decyzji, 0 kt6rych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy udost«pnianiu inti rmacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 enach 
oddzialywania na srodowisko, biorqc pod uwag« w szczeg61nosci nast«pujqce okoliczn sci : 
1) posiadanie na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsi« ZI«Cla 

i element6w przyrodniczych srodowiska obj«tych zakresem przewidy anego 
oddzialywania na srodowisko i ustalic warunki jego realizacji; 

2) ze wzgl«du na rodzaj i charakterystyk« planowanego przedsi«wzi«cia ora' jego 
powiqzania z innymi przedsi«wzi«ciami istnieje mozliwosc kumulowan a si« 
oddzialywan w zakresie emisji halasu przedsi«wzi«c znajdujqcych si« na obsza ze, na 
kt6ry b«dzie oddzialywac planowana inwestycja; jednakZe na podstawie przed ozonej 
dokumentacji organ stwierdza, iz normy dotyczqce standard6w srodowiska z z kresie 
emisji halasu b«dq dotrzymane na terenach chronionych akustycznie; 

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsi«wzi«cia na bszary
I 

wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgl«du na wyst«powanie gatunk6w roslin i zwierzqt 
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj«tych ochronq, 
2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody. 

w tym obszary !Natura
I 

Majqc na uwadze powyzsze nalezy przyjqc, ze planowane przedsi«wzi«cie nie 'b«dzie 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost« OlaOlU 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowis a oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 e zm.) 
decyzj« 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si« do wniosku 0 wydanie deqyzji, 0 

kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1 a w/w ustawy. Z~ozenie 
wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w . t6rym 
decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si« ostateczna. Zlozenie wnios u lub 
dokonanie zgloszenia moze nastqpic w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym dec zja 0 

wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na kt6ry ostala 
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 kt6rym mowa w ust. 3, od 
organu, kt6ry wydal decyzj« 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze re lizacja 
planowanego przedsi«wzi«cia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki re~lizacji 

przedsi«wzi«cia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 ni od 
daty jej dor«czenia. 

Zalqcznik: 

1. Charakterystyka planowanego przedsi?wzi?cia. 
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Otrzymujq: 

1. 	 Pan Eugeniusz Pasymowski 
zam. Wieczfoia Koscielna 100, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

2. Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6,06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pani Eltbieta Szordykowska 
Soltys wsi WieczJnia Koscielna 
zam. WieczJnia Koscielna nr 63, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.ugvllieczJnia.bipgmina.p/ 

6. a/a 

Zgodnie z uslawq z dnia 16 lislopada 2006 rokll 0 op/ade skarbowej 
(Ieksl jednolity Dz. U. z 20 f 5 rokll, poz. 783 ze zm.) pobrano op/alf( skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzjf(, Nr wplary. 2014105423 z dnia 27. fl.2014 r. 
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Zalljcznik Nr 1 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia 

do decyzji GKiI.6220.9.2014 
z dnia 30 grudnia 2016 ro u 

IHr 011 

Planowane przedsi<twzi<tcie polcga na zmianie sposobu uzytkowania istnie·~cego obi ktu na 
budynek produkcyjno - magazynowy z pomieszczeniem lakiemi, na dzialcfo nr ew. 5 i 5911 
w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Na dzialce 0 nr ew. 57 znajduje si<t obecnie budynek magazynowy (w trakcie bu owy). 
Pozostal~ jej powierzchni<t stanowi l~ka. Dzialka 0 nr ew. 59/1 jest zabudowana obibktami 
magazynowo-produkcyjno-biurowymi. WyposaZenie hal produkcyjnych w teclmol9giczne 
urz~dzenia stacjoname jest nast<tpuj~ce : hala HI : pilarko-wiertarka, pilarka 2-tarrzowa, 
2 stanowiska do szlifowania front6w, szlifierka, linia do foliowania front6w gotbwych 
- pakowanie; hala H2: magazyn wyrob6w; hala H3: kodownia, wiertarka stacj ~nama, 
strugarka 4-stronna, 2 pilarko-czopiarki ; hal a H4: 7 central obr6bczych sterotanych 
komputerowo, frezarka, pilarka panel6wka; hala H5: 2 prasy membranowe do foliowania, 
2 sci any do nanoszenia kleju pistoletem. 
W ramach planowanej inwestycji w modernizowanym budynku utworzone zostan~: la ,iemia, 
pomieszczenia produkcyjne, magazyn surowca, magazyn wyrob6w gotowych 
i pomieszczenia socjalne. Powierzclmia w/w pomieszczen, wyniesie ok. 900 m2, ~ tym 
komora suszenia zajmie powierzclmi<t ok. 66 m2 i komora lakiemicza - powierzclmi<t pk. 46 
m2

. Budynek posiada wysokosc 3,6 m. Inwestor przewiduje przer6b ok. 1000 m2 (ok. 20-22 
m3

) plyt MDF mlesl<tcznie oraz zatrudnienie 8 pracownik6w produkc ,jnych. 
W pomieszczeniach produkcyjnych zaadoptowanego do produkcji budynku magazynbwego 
odbywac si<t b<tdzie produkcja front6w meblowych z gotowych plyt MDF. B dynek 
produkcyjno-magazynowy ogrzewany b<tdzie za pomoc~ kodowni zlokalizowanej w b dynku 
we wschodniej cz<tsci zakladu. 
Planowana inwestycja zlokalizowana b<tdzie na dzialkach 0 l~cznej powierzclmi 3,07 h 
Najblizsza rozproszona zabudowa zagrodowa znajduje si<t w odleglosci ok. 142 m na 
p6lnocny - wsch6d od zakladu. W odleglosci ok. 170 m na poludniowy - sch6d 
zlokalizowany jest r6w melioracyjny, doplywaj~cy lewobrzeznie do rzeki Wieczfi ianki, 
prawobrzeznego doplywu rzeki Orzyc. 
W trakcie realizacji planowanego przedsi<twzi<tcia wyst~pi emisja substancji do pO,-¥ietrza 
ora.z h.alas~,. sp~wodowana ~rac~~i monta~owymi oraz eksploata~j~ srodk6~ tranfPortu. 
UCI¥hwoscl zWI~zane z reahzacH mwestycJI b<td~ okresowe I uSt~PI'" po zakonczenu prac 
budowlanych. 
W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza podczas prowadzeni prac 
budowlanych b<tdzie stosowany sprz<tt sprawny teclmicznie, eksploatowany i konserwowany 
w spos6b prawidlowy. W celu minimalizacji emisji halasu prace realizacyjne ora~ ruch 
pojazd6w ci<tzkich b<td~ prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00. I 

W celu zminimalizowania oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne, prace realizacyjne 
wykonywane b<td~ przy uzyciu sprawnego teclmicznie sprz<ttu, eksploato anego 
i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie srod wiska 
gruntowo -wodnego przed wyciekami plyn6w teclmicznych i paliw. Na etapie realizacji scieki 
bytowe zagospodarowane b<td~ zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami. Na etapie re~lizacji 
i eksploatacji teren planowanego przedsi<twzi<tcia wyposazony b<tdzie w srod~i do 
neut:alizacji ~ozlanych s~bstancj.i ro~opochod~ych (sorbenty) . W prz~padk.u ich awarr.~neg~ 
wycleku zanleczyszczeme b<tdz1e mezwloczme usuwane, a zuzyte srodkl do neutr~hzacJI 

substancji ropopochodnych przekazywane b<td~ uprawnionym odbiorco ' do 
unieszkodliwiana. 

Powstaj~ce na etapie realizacji planowanego przedsiywziycia odpady inrie niz 
niebezpieczne magazynowane byd~ selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budor ' w 
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• 
sposob zabezpieczajqcy przed: pyleniem, rozwianiem odpadow oraz zanieczyszczeniem 
srodowiska gruntowo-wodnego. Odpady niebezpieczne, powstajqce na etapie realizacji 
i eksploatacji planowanego przedsiywziycia, magazynowane bydq w zamkniytych, szczelnych 
i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpornych na dzia!anie 
sk!adnikow umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych w miejscu wyznaczonym, 
ogrodzonym, zadaszonym 0 utwardzonym pod!ozu. Miejsca magazynowania w/w odpadow 
oznaczone i zabezpieczone przed wstypem osob nieupowaznionych i zwierzqt. Powstajqce na 
etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niz niebezpieczne magazynowane bydq 
w obiektach zak!adowych w pojemnikach, kontenerach lub luzem (pod zadaszeniem i na 
utwardzonym pod!ozu) - w zaleznosci od rodzaju odpadow, w sposob zabezpieczajqcy przed 
mozliwosciq powstania odciekow i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. 
Wszystkie w/w odpady przekazywane bydq uprawnionym podmiotom do odzysku lub 
unieszkodli wiania. 
Na etapie eksploatacji woda na potrzeby funkcjonowania przedmiotowej inwestycji pobierana 
bydzie z sieci wodociqgowej oraz (w sytuacjach awaryjnych) z istniejqcego ujycia w!asnego 
(studni g!ybinowej). W celu kontroli zuzycia wody prowadzony bydzie rejestr zuzycia wody. 
Na etapie eksploatacji scieki bytowe odprowadzane bydq do szczelnego, istniejqcego 
zbiornika bezodp!ywowego. Zbiornik bydzie systematycznie oprozniany (bez mozliwosci 
jego przepe!nienia) przez uprawnione do tego podmioty, a jego zawartosc wywozona bydzie 
do oczyszczalni sciekow. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow i terenow 
utwardzonych odprowadzane bydq poprzez planowanq, rozdzie1czq siec kanalizacji 
deszczowej na w!asny teren nieutwardzony lub do rowu melioracyjnego, w sposob 
niepowodujqcy zalewania terenow sqsiednich oraz niezmieniajqcy stanu wody na gruncie, 
w szczegolnosci kierunku odp!ywu wod opadowych ze szkodq dla gruntow sqsiednich. 
Zastosowanie bydq urzqdzenia podczyszczajqce (separator substancji ropopochodnych, 
odmulnik i osadnik) dla wod opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych. System 
wodno - sciekowy regularnie i terminowo poddawany bydzie probom szczelnosci 
i konserwacjom. 
Z przed!ozonej dokumentacji wynika, iz na terenie inwestycyjnym nie Sq zlokalizowane 
obiekty mogqce powodowac oddzia!ywania skumulowane z planowanq inwestycja. 
Przeprowadzona w raporcie oddzia!ywania na srodowisko analiza rozprzestrzeniania siy 
substancji w powietrzu wykaza!a, ze na etapie eksploatacji przedsiywziycia, przy zachowaniu 
warunkow okreSlonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji 
w powietrzu zostanq dotrzymane. 
Z przed!ozonej dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja nie bydzie powodowa!a 
istotnego oddzia!ywania na klimat. 
W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsiywziycia g!ownymi zrod!ami emisji ha!asu 
bydzie budynek z kabinq lakiemiczq oraz ruch pojazdow po terenie inwestycji. Biorqc pod 
uwagy obliczenia rozprzestrzeniania siy ha!asu zawarte w przed!ozonej dokumentacji 
stwierdza siy, ze podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunkow 
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji dopuszczalne poziomy ha!asu na terenach 
chronionych akustycznie bydq zachowane. Takze przeprowadzona analiza oddzia!ywania 
skumulowanego planowanego przedsiywziycia z istniejqcymi w sqsiedztwie budynkami 
wykaza!a, ze nonny dotyczqce standardow srodowiska w powyzszym zakresie bydq 
dotrzymane. 
Na dzialce 0 nr ew. 57 znajduje siy budynek magazynowy (trakcie budowy). Pozosta!a jej 
powierzchnie stanowi lqka. Dzialka 0 nr ew. 5911 jest zabudowana obiektami magazynowo 
produkcyjno- biurowymi. 
Teren przedmiotowej inwestycji, polozony jest poza obszarami objytymi ochrona na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). 
Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow PLB140008, 
znajduje siy w odleg!osci ok. 14,3 km w kierunku poludniowo- zachodnim od planowanej 
inwestycji. 
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