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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informaeji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks pos1:«powania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), a takze § 3 ust. 1 pkt 35 i 37 rozporzqdzenia 
Rady Ministr6w z dnia 9listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac 

na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku dotyczqcego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Montaz instalacji do 
magazynowania i dystrybucji paliw plynnych na terenie NOV AGO Sp. z 0.0. Zaklad Uniszki
Cegielnia, w granicach dzialki 0 nr ew. 3112, gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
nalezqcego do NOV AGO Sp. z 0.0. z siedzibq przy ul. Grzebskiego lOw Mlawie, 06-500 Mlawa. 
Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie gminy Wieezfnia Koscielna, powiat 
mlawski, wojew6dztwo mazowieckie 

stwierdzam 

1. 	Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegajqcego na: Montaz instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw plynnych na terenie 
NOVAGO Sp. z 0.0. Zaklad Uniszki-Cegielnia, w granicach dzialki 0 nr ew. 3/12, 
gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski. 

2. 	Koniecznosc okreslenia realizacji warunkow lub wymagan, 0 ktorych mowa w art. 82 ust. 1 
pkt 1 lit. b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w oehronie srodowiska oraz 
o oeenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) tj.: 

• 	 Faza realizacji i eksploatacji: 

-	 Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji wyposai:yc w srodki (np. sorbenty), pozwalajqce 
na szybkie usuniycie wycieku pa1iwa w sytuacjach awaryjnych, tak aby nie nastqpHo ska.zenie 

gruntu. 
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UZASADNIENIE 


Wnioskiem z dnia 17 lipca 2018 r. (uzupelnionym pismem z dnia 26.07.2018 r.) 
NOVAGO Sp. z 0.0. z siedzib,! przy ul. Grzebskiego 10 w Mlawie, 06-500 Mlawa wyst,!pila do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia polegaj,!cego na: Montai: instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw plynnych 
na terenie NOV AGO Sp. z 0.0. Zaklad Uniszki-Cegielnia, w granicach dzialki 0 nr ew. 3/12, 
gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Inwestor do wniosku dol,!czyl wymagane zal,!czniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 L 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj,! j,! do przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 i 37 
rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 L W sprawie przedsiywziyc mog'!cych 
znacz'!co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Zawiadomieniem z dnia 06 sierpnia 2018 L, znak: GKiI.6220.5.2018.JM(2) W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'!l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszono 
na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom postypowania 
i sohysowi wsi Uniszki-Cegielnia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt I, 2 i 4 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.5.2018.JM(4) z dnia 06 sierpnia 2018 r. wyst,!pil do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pailstwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, Regionalny Zarz'!d Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Pailstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiC!Zku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz,!dzcnia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini,! z dnia 20 sierpnia 2018 L 

(data wplywu: 24.08.2018 L), znak: ZNS.471.31.2018 odst,!pil od potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla plano wane go przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
(data wplywu: 27.08.2018 r.), znak: WOOS-I.4220.676.2018.EL wezwal do uzupelnienia karty 
informacji przedsiywziycia 0 informacje niezbydne do dokonania oceny przedsiywziycia pod k,!tem 
jego oddzialywania na srodowisko. Jednoczesnie informuj,!c pismem znak: WOOS
1.4220.676.2018.EL.2 z dnia 21 sierpnia 2018 r. 0 zalatwieniu sprawy na wydanie opinii w terminie 
do dnia 25 wrzesnia 2018 r. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 29 sierpnia 2018 L wezwal inwestora 
do uzupelnienia karty informacji przedsiywziycia 0 informacje, kt6re zostaly wskazane przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie jako niezbydne do dokonania oceny 
przedsiywziycia pod k,!tem jego oddzialywania na srodowisko. 

Inwestor pismem z dnia 30 sierpnia 2018 L przedloZyI karty informacyjn,! przedsiywziycia 
uzupelnion,! 0 brakuj,!ce informacje w wymaganym zakresie. 

W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem z dnia 03 wrzesnia 2018 L przeslal do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Mlawie i Dyrektora Zarz'!du Zlewni w Dybem karty informacyjn,! przedsiywziycia uzupelnion,! 
o wymagane informacje. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 25 wrzesma 2018 r. 
(data wplywu: 01.10.2018 r.), znak: WOOS-1.4220.676.2018.EL3 wyrazil opiniy, ze dla 
w/w przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarz'ldu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie opini'l z dnia 19 pazdziernika 2018 r. (data wplywu: 24.10.2018 r.), 
znak: WA.RZS.436.1.351.2018.ZZ02.PC odst'lpil od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

W zwiClZku z powyzszym W ojt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz bior'lc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj<lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) postanowil odst'lpic od obowiClZku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na 
srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentuj'lc to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan 
w przedstawiony nizej sposob. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze 
w przedmiotO\vym przypadku nie zachodz'l szczegolne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., 
poz.2096). 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na montazu naziernnego zbiQrnika do 
magazynowania oleju napydowego 0 pojemnosci 5 m3 na potrzeby obslugi NOV AGO Sp. z 0.0. Zaklad 
Uniszki-Cegielnia na terenie dzialki 0 nr ew. 3/12 polozonej we wsi Uniszki-Cegielnia, gmina 
Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia dzialki inwestycyjnej wynosi 3,7091 ha, natomiast powierzchnia 
planowanego przedsiywziycia wyniesie 7,5 m2

. 

W ramach planowanego przedsiywzicycia zostanie wykonany naziemny zbiornik dwuplaszczowy, 
wyposazony w odmierzacz paliwa. Zbiornik zostanie wykonany z tworzywa niekoroduj<lcego, 
odpornego na dzialanie czynnikow atmosferycznych i promieni UV. Ponadto zbiornik magazynowy 
zostanie wyposazony w nastypuj'lce urz'ldzenia: zespol dystrybutora paliwa z przeplywomierzem, 
pomp'l, ukladem dystrybucyjnym i elastycznym wyzem dystrybucyjnym 0 dlugosci 6 m., wskamikiem 
poziomu oleju, czujnikiem przecieku, odpowietrznikiem wyrownuj'lcym poziom cisnienia w zbiorniku 
podczas tankowania i napelniania zbiornika, pokrywy rewizyjn'l, elastyczny w¥ ssawny z zaworem 
przeciwzwrotowym i filtrem siatkowym, obudowy zabezpieczon'l zamkami wraz z uziemieniem 
wyprowadzonym na zewn'ltrz urz'ldzenia. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowane przedsicywziycie zostanie zlokalizowane 
i wykonane zgodnie z obowiClZuj'lcymi przepisami w tym zakresie tj. rozporz'ldzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 18 wrzeSnia 2001 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim 
powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania 
materialow cieklych zapalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211 ze zm.) 
Podczas rozladunku paliwa i napelnianiu zbiornika magazynowego, instalacja zostanie szczelnie 
pol'lczona z cystern'l oraz bydzie uziemiona, w celu odprowadzania ewentualnych ladunkow 
elektrycznosci statycznej do ziemi. Planowana instalacja do magazynowania i dystrybucji oleju 
napydowego bydzie eksp10atowana wyl'lcznie na potrzeby wlasne przedmiotowego Zakladu 
NOVAGO Sp. z 0.0., tj. do tankowania maszyn i pojazdow wykorzystywanych na jego terenie. 
Zgodnie z zalozeniami Inwestora, instalacja bydzie wymagala napelniania co ok. 5 dni, tj. ok 70 razy 
w ci'lgu roku. Rocznie zuzycie paliwa wyniesie ok. 350 m3• 

W chwili obecnej na terenie inwestycyjnym funkcjonuje zaklad NOV AGO Sp. z 0.0. Uniszki-Cegie1nia 
w sklad, ktorego wchodz'l m.in: zrekultywowana kwatera skladowania odpadow, hala insta1acji 
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mechanicznego przetwarzania odpadow, waga samochodowa oraz zbiornik ppoz. znajdujqce siy 
w poblizu miejsca lokalizacji przedmiotowej inwestycji. 
Teren planowanego przedsiywziycia objyty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przyjytego uchwalq Rady Gminy Wieczfnia Koscielna nr VIII/44/07 
z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 208, poz. 5976 z dnia 14 pazdziernika 2007 r.) 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentow wsi: Bqki, 
Bonislaw, Chmielewko, Chmielewo Wielkie, Dlugokqty, Grzebsk, Grzybowo, Grzybowo-Kapusnik, 
Kuklin, Kulany, Kobialki, Lyg, Michalinowo, Peplowo, Pogorzel, Turowo, Uniszki-Cegieinia, Uniszki 
Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Wqsosze, Wieczfnia-Koionia, Wieczfnia Koscielna, Windyki, 
Zakrzewo Wielkie, Zalyze, gmina Wieczfnia Koscielna z pom. zm .. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren planowanego 
przedsiywziycia oznaczony jest symbolem 16U - teren uslug uciqzliwych z funkcjq administracyjnq dla 
obslugi skladowiska. Zgodnie z zapisami planu, na analizowanym obszarze dopuszcza siy lokalizacjy 
przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko, wymienionych w rozporzqdzeniu, 
Rady Ministrow. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze ww. teren, na ktorym rna zostac zrealizowana inwestycjajest 
utwardzony i calkowicie pokryty nawierzchniq betonowq. Natomiast w bezposrednim sqsiedztwie 
przedmiotowej inwestycji znajdujq siy: od strony polnocnej - tereny ldne oraz grunty roIne, od strony 
poludniowej - tereny lesne oraz teren hote1u Pasymowski, od strony wschodniej baza przerobu 
kruszyna PRDI S.A., za ktora przebiega droga krajowa nr 7, dalej grunty orne, nieuzytki oraz 
zabudowania wsi Uniszki Cegielnia, od strony zachodniej tereny ldne oraz grunty orne, dalej 
zabudowania zlokalizowane przy ul. Krajewo w Mlawie. 

Montai: instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw plynnych nie bydzie wymagal prowadzenia 
prac budowlanych. Podczas realizacji przedsiywziycia wykorzystane bydq glownie: woda na cele 
socjalne pracownikow, energia elektryczna oraz paliwo wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania 
maszyn i pojazdow. Wielkosc zapotrzebowania na poszczegolne surowce i media bydzie zalema od 
ilosci pracownikow, ilosci i rodzajow wykorzystywanych urzqdzen oraz czasu ich pracy. 
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji woda na cele socjalne bydzie pobierana z wodociqgu 
gminnego. Scieki socjalno-bytowe gromadzone bydq w istniejqcym zbiorniku bezodplywowym 
o pojemnosci 11 m3

, a nastypnie systematycznie opromiane. Wody opadowe z terenow utwardzonych, 
ujmowane bydq takjak dotychczas sieciq kanalizacji deszczowej, ktora odprowadzaje do podziemnego 
zbiornika retencyjnego 0 pojemnosci 50 m3. Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz przy zastosowaniu 
urzqdzen zabezpieczajqcych srodowisko wymienionych w przedlozonej dokumentacji, na etapie 
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wystqpi negatywny wplyw na srodowisko gruntowo-wodne 
oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 
W trakcie realizacji planowanego przedsiywziycia wystqpi emisja substancji pylowych i gazowych do 
powietrza oraz emisja halasu pochodzqce z eksploatacji urzqdzen i maszyn budowlanych, a takze 
srodkow transportu. Uciqzliwosci te bydq mialy charakter krotkotrwaly i ustqpiq po zakonczeniu prac 
budowlanych. Wszystkie maszyny i urzqdzenia pracujqce podczas prac budowlanych bydq 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i konserwowane systematycznie w sposob prawidlowy, 
pozwalajqcy na unikniycie wyciekow plynow technicznych i paliw do srodowiska gruntowo-wodnego. 
Scieki socjalno-bytowe gromadzone bydq w istniejqcym zbiorniku bezodplywowym 0 pojemnosci 
11 m3

, a nastypnie bydq wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow. Z przedlozonej 
dokumentacji wynika, ze nie bydzie wystypowala koniecznosc odwadniania dna wykopow 
budowlanych. Powstajqce na etapie realizacji inwestycji odpady zostanq zagospodarowane zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami. Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane Sq w odleglosci 
ok. 140 mod planowego przedsiywziycia. Na etapie eksploatacji inwestycji gl6wnymi zrodlami emisji 
halasu bydzie ruch pojazd6w po terenie inwestycji oraz okresowa praca pompy. Przedstawione 
w przedlozonej dokumentacji informacje dotyczqce oddzialywania w zakresie emisji halasu wskazujq, 
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ze oddzialywanie na etapie eksploatacji planowanego przedsiywziycia nie obejmie swym zasiygiem 
terenow chronionych akustycznie. 
Na etapie eksploatacji glownymi zrodlami emisji do powietrza byd'l wyloty odpowietrznika zbiornika 
magazynowego oleju napydowego, a takze pojazdy poruszajqce siy po terenie planowanego 
przedsiywziycia. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze przy zastosowaniu rozwiqzan chroniqcych 
srodowisko w zakresie ochrony powietrza dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostanq 
dotrzymane. 
Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiywziycia wiqzae siy bydzie z powstawaniem odpadow 
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne. W przedlozonej dokumentacji wyszczegolniono 
rodzaje, ilosci i kody ww. odpadow, ktore powstanq w trakcie dzialalnosci przedsiywziycia. 
Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji, prowadzona bydzie zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami w tym zakresie i zasadami ochrony srodowiska. 
Obszar przewidziany pod inwestycjy, znajduje siy poza granicami lasow lygowych. Planowane 
przedsiywziycie znajdowae siy bydzie w granicach korytarza ekologicznego Lasy Lidzbarskie -
Puszcza Ramucko - Napiwodzka GKPnC-9. Z uwagi na fakt, iz inwestycja zostanie zrealizowana 
na obrybie istniejqcego zakladu, na terenie przemyslowym, obecnie zagospodarowanym na cele 
gospodarki odpadami, nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt oraz 
nie dojdzie do zachwiania rOi:norodnosci biologicznego terenu. 
Teren pod ww. przedsiywziycie, polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronieprzyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). Najblizej polozony 
obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry i Mlawki PLB 140008, znajduje 
siy w odleglosci ok. 6,3 km w kierunku poludniowym od dzialki przewidzianej pod inwestycjy. 
W zwi'lzku z PO\\yzszym stwierdza siy brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania 
przedmiotowego przedsiywziycia na obszar Natura 2000. 
Powazna awaria przemyslowa nie dotyczy planowanego przedsiywziycia. Na podstawie analizy 
rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktore znajdowac siy bydq w Zakladzie po zreaJizowaniu 
planowanego przedsiywziycia, stwierdzono, ze Zaklad NOV AGO Sp. z 0.0. w Uniszkach-Cegielni 
nie bydzie kwalifikowac siy jako zaklad 0 zwiykszonym bqdz duZym ryzyku wystqpienia powaznej 
awarii przemyslowej. Ilose substancji niebezpiecznych mogqcych wystypowae na terenie Zakladu 
nie przekracza wartosci, decydujqcych 0 zaliczeniu do zakladu 0 zwiykszonym ryzyku. 
Planowana instalacja do magazynowania i dystrybucji paliw plynnych zlokalizowana bydzie poza 
budynkiem. W trakcie eksploatacji instalacji, zbiornik magazynowy bydzie podlegae okresowym 
przegl'ldom i remontom, w celu utrzymania dobrego stanu technicznego. Planowane przedsiywziycie 
nie bydzie wiqzalo siy z koniecznosciq budowy nowych obiektow budowlanych, ani zmian'l sposobu 
uzytkowania istniejqcych obiektow. Biorqc pod uwagy planowanq infrastruktury, ryzyko wystqpienia 
katastrofy budowlanej jest znikome. 
Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycjiwi'lzac siy bydzie z powstawaniem odpadow. 
Odpady powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia gromadzone bydq selektywnie 
w wyznaczonym miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji orazjej poblizu nie wystypujq 
obszary wodno-blotne oraz inne obszary, 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych. Ze wzglydu na 

lokalizacjy, charakter i skaly przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy oddzialywania najednolite 
czysci wod powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja plano wane go przedsiywziycia nie bydzie 
wplywac na osiqgniycie celow srodowisko\\ych jednolitych cZysci wod powierzchniowych 
i podziemnych. 
Planowana inwestycja lezy poza obszarem \\ybrzezy i srodowiskiem morskim. 

Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami gorskimi oraz lesnymi. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystypujq obszary objyte 
ochronq, w tym strefy ochronne ujyC wod i obszary ochronne zbiornikow srodlqdowych. Najblizsze 
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ujycia znajdujq siy w odleglosci ok. 420 rn na poludniowy wsch6d. Sq to ujycia wykorzystywane na 
potrzeby zakladu ubojni drobiu oraz zakladu produkcyjnego. 
Planowane przedsiywziycie zlokalizowane jest poza granicarni obszar6w chronionych, ustanowionych 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Oz. U. z 2018 r., poz. 1614). 
Teren przedsiywziycia rna charakter przernyslowy, jest silnie przeksztalcony antropogenicznie. 
Najblizej zlokalizowany obszar chroniony znajduje sitr w odleglosci ok. 0,1 krn na poludniowy wsch6d 
od terenu przedsitrwzitrcia i jest to Zielunsko-Rztrgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
w odleglosci ok. 5,7 krn na poludnie znajduje sitr uZytek ekologiczny "Oolina rzeki Seracz". Ponadto 
w odleglosci ok. 6,2 krn na poludnie znajduje sitr Obszar Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptak6w Ooliny Wkry i Mlawki. W bezposrednirn sqsiedztwie terenu Zakladu nie wysttrpujq pornniki 
przyrody. Najblizej zlokalizowany pornnik przyrody znajduje siy w odleglosci ok. 2,5 krn na 
poludniowy zach6d. 
Majqc na uwadze powyzsze stwierdza siy brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddzialywania 
przedsitrwzitrcia na obszar Natura 2000. 
Z przedlozonej dokurnentacji nie wynika, aby w rniejscu realizacji inwestycji wysttrpowaly obszary 
na kt6rych standardy jakosciowe srodowiska zostaly przekroczone. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w rniejscu realizacji inwestycji wysttrpowaly obszary 
o krajobrazie rnajqcyrn znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
W zasitrgu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszych okolicach nie wystypujq jeziora. 

Inwestycja nie btrdzie realizowana w rniejscu wyst~powania uzdrowisk i obszar6w ochrony 
uzdrowiskowej. 
Przedsitrwzitrcie znajduje siy poza strefarni ochronnyrni ujtrC w6d oraz poza obszararni ochronnyrni 
zbiomik6w w6d sr6dlqdowych. Najblizsze ujtrcia znajdujq sitr w odleglosci ok. 420 rn na poludniowy 
wsch6d. Sq to ujtrcia wykorzystywane na potrzeby zakladu ubojni drobiu oraz zakladu produkcyjnego. 
Zasi~g przestrzenny oddzialywania przedsitrwzitrcia ogranicza sitr do najblizszego otoczenia rniejsca 
jego realizacji. 
Ze wzgl~du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjtr nie \\rystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 
Ze wzgl~du na charakter i ska1tr przedrniotowej inwestycji nie przewiduje sitr rnozliwosci wystqpienia 
oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsi~wzi~cie nie b~dzie znaCZqCO 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
Inforrnacje zawarte w przedlozonej dokurnentacji potwierdzajq wystqpienia oddzialywania na etapie 
realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skal~ i charakter przedsiywzi~cia bezposrednie 
oddzialywania btrdq rnialy jedynie zasi~g lokalny i ograniczq sitr do najblizszego terenu jego 
lokalizacji. 

Odzialywania powstale na etapie realizacji przedsitrwzi~cia bydq kr6tkotrwale i ustqpiq po zakonczeniu 

prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywail na otaczajqce 

srodowisko. 

Nie przewiduje sitr kurnulowania oddzialywan przedsi~wziyc realizowanych i zrealizowanych. 

Inforrnacje zawarte w przedlozonej dokurnentacji wskazujq, ze przedmiotowe przedsiywzi~cie 


na etapie realizacji i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodk6w i technik nie powinno 

znaczqco oddzialywac na srodowisko. 


Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiern rnaterial6w, uwzgl~dniajqc 


lqcznie uwarunkowania przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. 


o udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2018 r., poz. 2081), wyrazarn opinitr 
o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsitrwzi~cia na srodowisko. 
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Tym samym kierujqc Sly skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczegolne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Biorqc powyzsze pod uwagy orzekamjak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 L 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 L, poz. 2081) decyzjy 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dolqcza siy do wniosku 0 wydanie decyzji, 0 ktorej mowa wart. 72 ust. 1 oraz 
zgloszenia, 0 ktorym mowa w ust. la w/w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia 
powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastqpic 
w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 
o ile strona, ktora zlozyla wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub 
podmiot, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 ktorym mowa 
w ust. 3, od organu, ktory wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze 
realizacja planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki realizacji 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji slliZy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem Wojta Gminy Wieczfnia Koscielna, w terminie cztemastu dni od 
dnia jej doryczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze siy zrzec prawa do wniesienia 
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. 

Z dniem doryczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu siy prawa do 
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postypowania, decyzja staje siy ostateczna 
i prawomocna (art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego). /'. 

1. Novago Sp. z 0 .0. 

ul. Grzebskiego 10, 06  500 Mlawa 

2. 	 Strony Postffpowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

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

7 



3. 	 Panstwowe Gospodarst}vo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej 
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 

4. 	 Pan Pawel Baran 
Soltys wsi Uniszki-Cegielnia 
zam. Uniszki-Cegielnia 9, 06 500 Mlawa 

5. 	 Gmina Wieczjnia Koscielna 
WieczJnia Koscielna 48 
06-513 Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Tab/ica ogloszen w Urz?dzie Gminy WieczJnia Ko,~cielna 

7. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

8. 	 A/a 

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) pobrano oplatlj skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzjlj, Nr wplaty: 64001154799 z dnia 17.07.2018 r. 
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Zall}cznik Nr I 
do decyzji GKiI.6220.5.20t8 
z dnia to grudnia 20t8 roku 

Charakterystyka planowanego przedsicrwzifrcia 
mgri ........'-""'W""u 


Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na rnontazu naziernnego zbiornika do 
rnagazynowania oleju napydowego 0 pojernnosci 5 rn3 na potrzeby obslugi NOV AGO Sp. z 0.0. Zaklad 
Uniszki-Cegielnia na terenie dzialki 0 nr ew. 3/12 polozonej we wsi Uniszki-Cegielnia, grnina 
Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia dzialki inwestycyjnej wynosi 3,7091 ha, natorniast powierzchnia 
planowanego przedsiywziycia wyniesie 7,5 rn2

. 

W rarnach planowanego przedsiywziycia zostanie wykonany naziernny zbiornik dwuplaszczowy, 
wyposazony w odrnierzacz paliwa. Zbiornik zostanie wykonany z tworzywa niekoroduj<lcego, 
odpornego na dzialanie czynnikow atrnosferycznych i prornieni UV. Ponadto zbiornik rnagazynowy 
zostanie wyposazony w nastypuj<lce urz<ldzenia: 

zespol dystrybutora paliwa z przeplywornierzern, 

- pornp<l, 

ukladem dystrybucyjnyrn i elastycznym wyzern dystrybucyjnyrn 0 dlugosci 6 rn., 

wskaznikiern poziornu oleju, 

czujnikiern przecieku, 

odpowietrznikiern wyrownuj<lcyrn pOZlOrn cisnienia w zbiorniku podczas tankowania 
i napelniania zbiornika, 

pokryWy rewizyjn<l, 

elastyczny w¥ ssawny z zaworern przeciwzwrotowyrn i filtrern siatkowyrn, 

obudowy zabezpieczon<l zarnkarni wraz z uziernieniern wyprowadzonyrn na zewn<ltrz 

urz<ldzenia. 

Z przedlozonej dokurnentacji wynika, ze planowane przedsiywziycie zostanie zlokalizowane 
i wykonane zgodnie z obowi¥uj<lcyrni przepisarni w tyrn zakresie tj. rozporZ'ldzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakirn 
po winny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do rnagazynowania 
rnaterialow cieklych zapalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211 ze zm.) 
Podczas rozladunku paliwa i napelnianiu zbiornika rnagazynowego, instalacja zostanie szczelnie 
pol<lczona z cystern<l oraz bydzie uzierniona, w celu odprowadzania ewentualnych ladunkow 
elektrycznosci statycznej do zierni. Planowana instalacja do rnagazynowania i dystrybucji oleju 
napydowego bydzie eksploatowana wy1<lcznie na potrzeby wlasne przedrniotowego Zakladu 
NOVAGO Sp. z 0.0., tj. do tankowania rnaszyn i pojazdow wykorzystywanych na jego terenie. 
Zgodnie z zalozeniarni Inwestora, instalacja bydzie wyrnagala napelniania co ok. 5 dni, tj. ok 70 razy 
w ci<lgu roku. Rocznie zuzycie paliwa wyniesie ok. 350 rn3

. 

W chwili obecnej na terenie inwestycyjnyrn funkcjonuje zaklad NOV AGO Sp. z 0.0. Uniszki-Cegielnia 
w sklad, ktorego wchodz<l rn.in: zrekultywowana kwatera skladowania odpadow, hala instalacji 
rnechanicznego przetwarzania odpadow, waga sarnochodowa oraz zbiornik ppoz. znajduj<lce siy 
w poblizu rniejsca lokalizacji przedrniotowej inwestycji. 
Teren planowanego przedsiywziycia objyty jest zapisarni rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przyjytego uchwal<l Rady Grniny Wieczfnia Koscielna nr VIII/44/07 
z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Oz. U. Woj. Maz. Nr 208, poz. 5976 z dnia 14 pazdziernika 2007 r.) 
w sprawie uchwalenia rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragrnentow wsi: B¥i, 
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Bonislaw, Chmielewko, Chmielewo Wielkie, Dlugokqty, Grzebsk, Grzybowo, Grzybowo-Kapusnik, 
Kuklin, Kulany, Kobialki, L<~g, Michalinowo, Peplowo, Pogorzel, Turowo, Uniszki-Cegielnia, Uniszki 
Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Wqsosze, Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Koscielna, Windyki, 
Zakrzewo Wielkie, Zalyze, gmina Wieczfnia Koscielna z pozn. zm .. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren planowanego 
przedsiywziycia oznaczony jest symbolem 16U - teren uslug uciqZliwych z funkcjq administracyjnq dla 
obslugi skladowiska. Zgodnie z zapisami planu, na analizowanym obszarze dopuszcza siy lokalizacjy 
przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko, wymienionych w rozporzqdzeniu, 
Rady Ministrow. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze ww. teren, na ktorym rna zostac zrealizowana inwestycjajest 
utwardzony i calkowicie pokryty nawierzchniq betonowq. Natomiast w bezposrednim sqsiedztwie 
przedmiotowej inwestycji znajdujq siy: od strony polnocnej - tereny IeSne oraz grunty roIne, od strony 
poludniowej tereny lesne oraz teren hotelu Pasymowski, od strony wschodniej - baza przerobu 
kruszyna PROI S.A., za ktora przebiega droga krajowa nr 7, dalej grunty orne, nieuzytki oraz 
zabudowania wsi Uniszki - Cegielnia, od strony zachodniej tereny lesne oraz grunty orne, dalej 
zabudowania zlokalizowane przy ul. Krajewo w Mlawie. 

MontaZ instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw p1ynnych nie bydzie wymagal prowadzenia 
prac budowlanych. Podczas realizacji przedsiywziycia wykorzystane bydq glownie: woda na cele 
socjalne pracownikow, energia elektryczna oraz paliwo wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania 
maszyn i pojazdow. Wielkosc zapotrzebowania na poszczegolne surowce i media bydzie zalezna od 
ilosci pracownikow, ilosci i rodzajow wykorzystywanych urzqdzen oraz czasu ich pracy. 
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji woda na cele socjalne bc;dzie pobierana z wodociqgu 
gminnego. Scieki socjalno-bytowe gromadzone bC;dq w istniejqcym zbiorniku bezodplywowym 
o pojemnosci 11 m3

, a nastc;pnie systematycznie opromiane. Wody opadowe z terenow utwardzonych, 
ujmowane bC;dq takjak dotychczas sieciq kanalizacji deszczowej, ktora odprowadzaje do podziemnego 
zbiornika retencyjnego 0 pojemnosci 50 m3. Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz przy zastosowaniu 
urzqdzen zabezpieczajqcych srodowisko wymienionych w przedlozonej dokumentacji, na etapie 
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wystqpi negatywny wplyw na srodowisko gruntowo-wodne 
oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 
W trakcie realizacji planowanego przedsic;wzic;cia wystqpi emisja substancji pylowych i gazowych do 
powietrza oraz emisja halasu pochodzqce z eksploatacji urzqdzen i maszyn budowlanych, a takze 
srodkow transportu. Uciqzliwosci te bC;dq mialy charakter krotkotrwaly i ustqpiq po zakonczeniu prac 
budowlanych. Wszystkie maszyny i urzqdzenia pracujqce podczas prac budowlanych bC;dq 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i konserwowane systematycznie w sposob prawidlowy, 
pozwalajqcy na uniknic;cie wyciekow ply now technicznych i paliw do srodowiska gruntowo-wodnego. 
Scieki socjalno-bytowe gromadzone bC;dq w istniejqcym zbiomiku bezodplywowym 0 pojemnosci 
11 m3

, a nastc;pnie bC;dq wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow. Z przedlozonej 
dokumentacji wynika, ze nie bydzie wystc;powala koniecznosc odwadniania dna wykopow 
budowlanych. Powstajqce na etapie realizacji inwestycji odpady zostanq zagospodarowane zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami. Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane Sq w odleglosci 
ok. 140 m od planowego przedsic;wziycia. Na etapie eksploatacji inwestycji glownymi irodlami emisji 
halasu bc;dzie ruch pojazdow po terenie inwestycji oraz okresowa praca pompy. Przedstawione 
w przedlozonej dokumentacji informacje dotyczqce oddzialywania w zakresie emisji halasu wskazujq, 
ze oddzialywanie na etapie eksploatacji planowanego przedsic;wzic;cia nie obejmie swym zasic;giem 
terenow chronionych akustycznie. 
Na etapie eksploatacji glownymi ±rodlami emisji do powietrza bC;dq wyloty odpowietrznika zbiornika 
magazynowego oleju napc;dowego, a takZe pojazdy poruszajqce siC; po terenie planowanego 
przedsic;wzic;cia. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze przy zastosowaniu rozwiqzall chroniqcych 
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srodowisko w zakresie ochrony powietrza dopuszczalne poziorny substancji w powietrzu zostanq 

dotrzyrnane. 

Funkcjonowanie przedrniotowego przedsiltwziltcia wiqzac silt bltdzie z powstawaniern odpad6w 

niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne. W przedlozonej dokurnentacji wyszczeg61niono 

rodzaje, ilosci i kody ww. odpad6w, kt6re powstanq w trakcie dzialalnosci przedsiltwziltcia. 

Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji, prowadzona bltdzie zgodnie z obowi<lZujqcyrni 

przepisarni w tyrn zakresie i zasadarni ochrony srodowiska. 

Obszar przewidziany pod inwestycjlt, znajduje silt poza granicarni las6w lltgowych. Planowane 

przedsiltwziltcie znajdowac silt bltdzie w granicach korytarza ekologicznego Lasy Lidzbarskie -

Puszcza Rarnucko - Napiwodzka GKPnC-9. Z uwagi na fakt, iz inwestycja zostanie zrealizowana 

na obrltbie istniejqcego zakladu, na terenie przernyslowyrn, obecnie zagospodarowanym na cele 

gospodarki odpadarni, nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania silt i rnigracji zwierzqt oraz 

nie dojdzie do zachwiania r6znorodnosci biologicznego terenu. 

Teren pod ww. przedsiltwziltcie, polozony jest poza obszararni objlttyrni ochronq na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Najblizej polozony 

obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry i Mlawki PLB 140008, znajduje 

silt w odleglosci ok. 6,3 km w kierunku poludniowym od dzialki przewidzianej pod iriwestycjlt. 

W zwiqzku z powyzszyrn stwierdza silt brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania 

przedrniotowego przedsiltwziltcia na obszar Natura 2000. 

Powazna awaria przernyslowa nie dotyczy planowanego przedsic;wzic;cia. Na podstawie analizy 

rodzaj6w i ilosci substancji niebezpiecznych, kt6re znajdowac siC; bltd'l- w Zakladzie po zrealizowaniu 

planowanego przedsic;wzic;cia, stwierdzono, ze Zaklad NOVAGO Sp. z 0.0. w Uniszkach-Cegielni 

nie bc;dzie kwalifikowae siC; jako zaklad 0 zwic;kszonyrn b'l-dz duzyrn ryzyku wys4pienia powai:nej 

awarii przernyslowej. Hose substancji niebezpiecznych rnog'l-cych wystc;powac na terenie Zakladu 

nie przekracza wartosci, decydujqcych 0 zaliczeniu do zakladu 0 zwic;kszonyrn ryzyku. 

Planowana instalacja do magazynowania i dystrybucji paliw plynnych zlokalizowana bc;dzie poza 

budynkiern. W trakcie eksploatacji instalacji, zbiomik rnagazynowy bc;dzie podlegac okresowyrn 

przegl'l-dorn i rernontorn, w celu utrzyrnania dobrego stanu technicznego. Planowane przedsic;wzic;cie 

nie bc;dzie wi'l-zalo sic; z koniecznosci'l- budowy nowych obiekt6w budowlanych, ani zrnianat sposobu 

uzytkowania istniejqcych obiekt6w. Bior'l-c pod uwagc; planowan'l- infrastrukturc;, ryzyko wyst'l-pienia 

katastrofy budowlanej jest znikome. 

Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wiqzac siC; bc;dzie z powstawaniern odpad6w. 

Odpady powstaj'l-ce na etapie realizacji przedsic;wzic;cia grornadzone bC;dq se1ektywnie 

w wyznaczonyrn rniejscu i przekazywane uprawnionyrn podmiotorn. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz jej poblizu nie wystc;puj'l


obszary wodno-blotne oraz inne obszary, 0 plytkim zaleganiu w6d podziernnych. Ze wzglC;du na 


lokalizacjc;, charakter i skalc; przedrniotowej inwestycji nie przewiduje siC; oddzialywania na jednolite 


czc;sci w6d powierzchniowych i podziernnych. Eksploatacja planowanego przedsic;wzic;cia rue bc;dzie 


wplywac na osi'l-gnic;cie cel6w srodowiskowych jednolitych czc;sci w6d powierzchniowych 


i podziemnych. 


Planowana inwestycja lezy poza obszarern wybrzezy i srodowiskiem rnorskim. 


Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszararni g6rskimi oraz lesnyrni. 

Z przedlozonej dokurnentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystltPuj'l- obszary objc;te 

ochron'l-, w tym strefy ochronne ujc;c w6d i obszary ochronne zbiomik6w sr6dlqdowych. Najblizsze 

ujltcia znajdujq silt w odleglosci ok. 420 rn na poludniowy wsch6d. Sq to ujc;cia wykorzystywane na 

potrzeby zakladu ubojni drobiu oraz zakladu produkcyjnego. 

Planowane przedsic;wziltcie zlokalizowane jest poza granicarni obszar6w chronionych, ustanowionych 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). 

Teren przedsiltwziltcia rna charakter przernyslowy, jest silnie przeksztalcony antropogenicznie. 
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Najblizej zlokalizowany obszar chroniony znajduje sitt w odleglosci ok. 0,1 km na poludniowy wsch6d 
od terenu przedsittwzittcia i jest to Zielunsko-Rzttgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
w odleglosci ok. 5,7 km na poludnie znajduje siy uzytek ekologiczny "Dolina rzeki Seracz". Ponadto 
w odleglosci ok. 6,2 km na poludnie znajduje siy Obszar Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptak6w Doliny Wkry i Mlawki.W bezposrednim s(;}siedztwie terenu Zakladu nie wystttpuj(;} pomniki 
przyrody. Najblizej zlokalizowany pomnik przyrody znajduje siy w odleglosci ok. 2,5 km na 
poludniowy zach6d. 
Maj(;}c na uwadze pO\vyzsze stwierdza siy brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddzialywania 
przedsiywziycia na obszar Natura 2000. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji wystttpowaly obszary 
na kt6rych standardy jakosciowe srodowiska zostaly przekroczone. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji wystypowaly obszary 
o krajobrazie maj(;}cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
W zasittgu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszych okolicach nie wystypuj(;}jeziora. 
Inwestycja nie bydzie realizowana w miejscu wystypowania uzdrowisk i obszar6w ochrony 
uzdrowiskowej. 
Przedsittwziycie znajduje siy poza strefami ochronnymi ujttC w6d oraz poza obszarami ochronnymi 
zbiornik6w w6d sr6dl(;}dowych. Najblizsze ujycia znajduj(;} sitt w odleglosci ok. 420 m na poludniowy 
wsch6d. S(;} to ujttcia wykorzystywane na potrzeby zakladu ubojni drobiu oraz zakladu produkcyjnego. 
Zasierg przestrzenny oddzialywania przedsierwziercia ogranicza siy do najblizszego otoczenia miejsca 
jego realizacji. 
Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjer nie wyst(;}pi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 
Ze wzglydu na charakter i ska1er przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sier mozliwosci wyst(;}pienia 
oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsierwziycie nie bttdzie znacz(;}co 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzaj(;} wyst(;}pienia oddzialywania na etapie 
realizacji i eksploatacji przedsierwziercia. Z uwagi na ska1tt i charakter przedsierwziercia bezposrednie 
oddzialywania berd(;} mialy jedynie zasierg lokalny i ogranicz(;} sier do najblizszego terenu jego 
lokalizacji. 

Odzialywania powstale na etapie realizacji przedsierwziercia berd(;} kr6tkotrwale i ust(;}pi(;} po zakonczeniu 

prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywaii na otaczaj(;}ce 

srodowisko. 

Nie przewiduje sier kumulowania oddzialywan przedsierwzierc realizowanych i zrealizowanych. 

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazuj(;}, ze przedmiotowe przedsierwziercie 

na etapie realizacji i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodk6w i technik nie powinno 

znacz(;}co oddzialywac na srodowisko. 
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