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Paristwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 
Zarzgdu Zlewni 

w towiczu 

WA. ZZO.5.435.1808.2018.BCZ. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4, ust. 3 i ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w zwigzku z art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.), po rozpatrzeniu 
wniosku Wojta Gminy Radziejowice z dnia 14 marca 2018 r. znak: RLG.6220.6.2017 
o uzgodnienie przedsiewziecia pn. „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturq towarzyszqc^ 

w miejscowosci Kuklowka Radziejowicka przy ul. Norweskiej, na terenie dziatki nr 139/12 w obrebie 

0011 Kuklowka Radziejowicka, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie" 

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w towiczu 

uzgadnia realizacJQ w/w przedsiewziecia 

oraz: 

1. okresia nast^puj^ce warunki jego reaiizacji: 

1. Odprowadzenie sciekow bytowych do szczelnego zbiornika na scieki bytowe i wywozenie sciekow 
bytowych samochodem asenlzacyjnym do punktu zlewnego sciekow. 

2. Odciecie mozliwej migracji produktow ropopochodnych do wod podziemnych poprzez postoj 
urz^dzeh i srodkow transportu na utwardzonym podtozu. 

3. Opomiarowanie poboru wody. Na etapie eksploatacji reaiizowanie zapotrzebowania na wod^ 
poprzez przyt̂ cze wodociqgowe z wodociqgu gminnego. 

4. Nie prowadzenie na terenie placu budowy regularnych czynnosci naprawczo-serwisowych sprz^tu. 
Ewentualne naprawianie sprz^tu budowlanego na miejscu jedynie w sytuacji awaryjnej pod 
warunkiem ziokalizowania miejsca napraw sprz^tu budowlanego na terenie utwardzonym 
0 szczelnej nawierzchni (ptyty betonowej lub inna powierzchnia utwardzona uszczelniona. 
Zabezpieczenie ewentualnych plam substancji powszechnie stosowanymi do tego celu sorbentami. 



5. Wyposazenie placu budowy i terenu parkingow i drog po terenie w sorbenty do likwidacji 
potencjalnych wyciekow substancji niebezpiecznycli. Nast^pnle przekazywanie zuzytych sorbentow 
jako odpad podmiotom posiadaj^cym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 
zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami prawa. 

6. Zastosowanie mechanicznego systemu czujnikow przepetnienia w czasie napetniania zbiornikow 
paliwowych. 

7. Zastosowanie szczelnych utwardzonych nawierzchni technologicznych w strefie zwiqzanej 
z przetadunkiem paliw z autocysterny do zbiornikow i w rejonie dystrybutorow {pod wiatq). 

8. Zastosowanie szczelnych zbiornikow paliwowych oraz metalowych ruroci^gow paliw wraz 
z systemem kontroli szczelnosci. 

9. Magazynowanie wytworzonych odpadow na utwardzonym podtozu, w zamykanych pojemnikach 
w specjalnie przeznaczonej do tego celu wiacie lub pomieszczeniu, a nast^pnie przekazywanie ich 
firmom posiadajqcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy 
unieszkodliwienia odpadow. Wydzielenie miejsca na odpady niebezpieczne i odpady inne niz 
niebezpieczne. 

lO.Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z drog 1 placu manewrowego stacji paliw poprzez 
separator koalescencyjny do bezodptywowych szczelnych zbiornikow. Dokonywanie 
systematycznego oprozniania separatorow i usuwania odpadow ropopochodnych przez 
wyspecjalizowane firmy. 

2. nie stwierdza, w zakresie osiggniQcia celow srodowiskowych dotyczgcych wod 
powierzchniowych i podziemnych, potrzeby: 

a. przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach post^powania 
w sprawie wydania pozwolenia na budowy, 

b. postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko 

przed rozpocz^ciem reaiizacji przedsiewziecia. 

UZASADNIENIE 

W dniu 19 marca 2018 r. do Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w -towiczu wptyn^t wniosek 

Wojta Gminy Radziejowice z dnia 14 marca 2018 r. znak: RLG.6220.6.2017 o uzgodnienie 

przedsiewziecia pn. „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w miejscowosci Kuklowka 

Radziejowicka przy ul. Norweskiej, na terenie dziafki nr 139/12 w obrqbie 0011 Kuklowka Radziejowicka, 

gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie" dIa ktorego inwestorem jest ARCON BIS 

s.c. Beata i Tomasz Dziekariscy. 

Po przeanalizowaniu zat^czonego do wniosku raportu oddziatywania na srodowisko, uwzgledniajqc 

charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane rozwiqzania techniczne nie stwierdza sie 

negatywnego oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych czesci wod oraz na 

realizacje celow srodowiskowych, okreslonych dIa nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisty (Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1911). 
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Wobec przedstawionego w raporcie uzasadnienia dopuszcza si^, w kontekscie osiqgni^cia celow 

srodowiskowychi w zakresie ochrony zasobow wodnych, przedsiewziecie do reaiizacji po uwzglednieniu 

zgtoszonych warunkow. 

Dziatka na ktorej planowane jest przedsiewziecie jest wtasnosciq Inwestora. Powierzchnia dziatki wynosi 

0,7614 ha. Potozona jest przy drodze wojewodzkiej nr 579 - ul. Grodziska. Przedmiotowa nieruchomosc 

jest nieogrodzona, teren dziatki jest ptaski o nawierzchni trawiastej. Na dziatkach s^siednich nie 

wystepuje zabudowa. Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Radziejowice - dziatka nr ew. 139/12 potozona w miejscowosci Kuklowkq Radziejowicka przeznaczone 

jest pod tereny ustug obstugi komunikacji /symbol lUKS/. 

Planowane zagospodarowanle dziatki: powierzchnia zabudowy- 186,30 m^ {2,45 %), powierzchnia 

wiaty -399,0 m^ (5,24%},powierzchnia utwardzona (drogi i parkingi) -3.194,70 m^ (41,96%), powierzchnia 

biologicznie czynna -3834,0 m^ (50,35%). 

Projektowana stacja dystrybucji paliw ptynnych bedzie wyposazona w 3 trzykomorowe, podziemne 

zbiorniki paliw ptynnych o tqcznej pojemnosci 60m^ o konstrukcji stalowej, dwuptaszczowej 

oraz w zbiornik magazynowy gazu LPG. W zbiornikach bedzie magazynowany olej napedowy oraz 

benzyna bezotowiowa. Zbiorniki bedq posadowione na gtebokosci 3,5 -4 ,0 m. 

Zbiorniki bedq posiadaty swiadectwo wytworcy i bedq wyposazone m.in. w: 

- system mechanicznych czujnikow przepetnienia w czasie napetniania zbiornika, 

- system kontroli szczelnosci w przestrzeni miedzyptaszczowej zbiornika, 

- elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa w komorach. 

Hydrograficznie przedmiotowe przedsiewziecie ziokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, 

dIa ktorego obowiqzuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzqdzenie 

Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 

Przedsiewziecie zostato zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 ~ Jnstalacje do 

magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktow najtowych tub substancji chemicznych, nie 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyfqczeniem stacji paliw na gaz pfynny - Rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczaco oddziatywac na 

srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsiewziec mogqcych potencjalnie znaczaco oddziatywac 

na srodowisko. 

W zwiqzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oos ustalono, ze wedtug charakterystyki Jednolitych 

Czesci Wod Powierzchniowych(JCWP) inwestycja ziokalizowana jest w regionie wodnym Wisty: 

- kod i nazwa JCWP: RW2000172727689 Pisia Tuczna. JCWP poslada status naturalnej czesci wod, 

0 ztym stanie. Ponadto jest okreslona jako „zagrozona" nieosl^gnieciem celow srodowiskowych. 

Gmina Radziejowice lezy w zaslegu Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 2151 „Subniecka 

Warszawska (czesc centralna)". 

Ponadto ustalono, ze wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) planowane 

przedsiewziecie znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW200065, ktora charakteryzuje sie dobrym 

stanem ilosciowym oraz chemicznym. Ocena ryzyka nieosiqgniecia celow srodowiskowych nie jest 
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zagrozona. W analizowanym przypadku nie przewiduje sie oddziatywari na jednolite czesci wod 

podziemnych. 

Cele srodowiskowe dia wod powierzchniowych i podziemnych to utrzymanie lub osiqgniecie 

wartosci granicznych odpowiadaj^cych dobremu stanowi tych wod w zakresie wskaznikow biologicznych 

oraz fizyko-chemicznych. 

Przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu gminnej sieci wodociqgowej i bedzie zasilane w wode 

z projektowanego przyt^cza wodoci^gowego dla celow gospodarczych i ppoz. zgodnie z warunkami 

technicznymi. 

Obiekt znajduje sie poza zasiegiem zbiorczej gminnej kanalizacji sanitarnej, w zwiqzku z tym scieki 

sanitarne z budynku stacji paliw odprowadzane bedq do bezodplywowego zbiornika na scieki. 

Wody opadowe i roztopowe z drog i placu manewrowego stacji paliw, na ktorych jest dokonywane 

przyjmowanie i wydawanie produktow naftowych odprowadzane bed^ do bezodptywowych szczelnych 

zbiornikow. Przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do zbiornika podczyszczane one 

bedg w separatorze koalescencyjnym o wydajnosci obliczonej dla maksymalnych opadow. 

Nastqpi systematyczne oproznianie zbiornikow retencyjnych, w ktorych znajdowac sie bedg 

podczyszczone wody opadowe. Przepetnienie moze nastqpic w sytuacjach ekstremainych opadow, 

wtedy nadmiar wod ze zbiornikow nalezy odprowadzac przelewem wytacznie na tereny zielone 

wchodzqce w sktad planowanego przedsiewziecia. 

Po przeanalizowaniu zatqczonego do wniosku raportu oddziatywania na srodowisko, 

uwzgledniajqc charakter, skale ' lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane rozwiqzania techniczne nie 

stwierdza sie negatywnego oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych czesci 

wod oraz na realizacje celow srodowiskowych, okreslonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisty", przyjetym Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Wobec przedstawionego w raporcie uzasadnienia dopuszcza sie, 

w kontekscie osiqgniecia celow srodowiskowych w zakresie ochrony wod, przedsiewziecie do reaiizacji 

po uwzglednieniu zgtoszonych warunkow. 

Bior^c pod uwage lokalizacje, rodzaj i skale przedsiewziecia, zastosowane rozwiazania 

i technologie oraz przy zatozeniu reaiizacji okreslonych w sentencji warunkow, realizacja nie bedzie 

oddziatywac na stan JCWP i JCWPd, a tym samym nie bedzie wptywac negatywnie na osiqgniecie 

okreslonych dla nich celow srodowiskowych. / V-

Na niniejsze postanowienie Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w towiczu nie przystuguje zazalenie. 

1. Urzqd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 
2. ZZO a/a 

Dyrektor Zarz^du Zlewni Wod Polskich w towiczu pros! o powiadomienie wszystkich stron postepowania 
0 wydanym postanowieniu. 

POUCZENIE 

Otrzvmuia: 
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