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Nr 7624/12/08/09  

 

D  E  C   Y  Z  J  A  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy              
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr  25, poz. 150) oraz 
art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku PPU „PAL-BUD” – Marian Serwach Ilinek, 09-100 
Płońsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia 

o k r e ś  l  a  m 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia  

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na 
działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo. Docelowo będzie to 
stacja paliw, przystosowana do magazynowania i dystrybucji benzyny, oleju napędowego, 
biopaliwa i gazu propan-butan. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała będzie z: 
� lokalizację budynku obsługi o pow. zabudowy 200 m2,  
� montaŜ zbiornika podziemnego czterokomorowego na paliwa płynne, dwupłaszczowego o 

poj. 60 m3 z elektronicznym monitoringiem szczelności, 
� montaŜ dystrybutorów benzyn, ON i biopaliwa wyposaŜonych w system odsysania 

oparów (VRS) wraz z armaturą, 
� montaŜ dwóch zbiorników naziemnych gazu LPG o pojemności 4860 dm3 kaŜdy oraz 

dystrybutora wyposaŜonego w szybkozłącze, 
� utwardzenie terenu oraz wyposaŜenie obiektu w system wewnętrznej kanalizacji 

deszczowej przeznaczonej do ujmowania ścieków opadowych, połączonej ze zbiornikiem 
odparowującym, 

� zainstalowanie piezometrów w celu prowadzenia monitoringu wód podziemnych, 
� zainstalowanie kotłowni do celów c.o. i c.w.u. zasilanej paliwem ciekłym – olejem 

opałowym. 
 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich: 

2.1. Faza realizacji: Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji (obecnie 
niezagospodarowany) znajduje  się w sąsiedztwie istniejącej stacji paliw płynnych na terenie 
bazy SKR. Ponadto najbliŜsze sąsiedztwo stanowią pola uprawne i ciągi drogowe. Realizacja 
inwestycji nie moŜe ograniczyć uŜytkowania terenu i obiektów na działkach sąsiednich.  
Wykopy pod budynek i zbiornik podziemny prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna 
gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenu po 
zakończeniu robót. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo 
przez inwestora lub wywieziony z terenu budowy. 
 Powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady 
związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi, stosowanymi w trakcie budowy i 
montaŜu. Odpady te powinny być gromadzone w wydzielonych miejscach odizolowanych od 
podłoŜa oraz zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem 
niepowołanych osób, a następnie  zostać wywiezione przez wyspecjalizowane podmioty.  



2.2. Faza eksploatacji:  
 Planowane przedsięwzięcie będzie zrealizowane na terenie stanowiącym własność 
inwestora. Będzie to trwałe zajęcie terenu i zmiana jego uŜytkowania. NaleŜy dąŜyć do 
wkomponowania obiektu w otaczający krajobraz (obsianie trawą części nieutwardzonych 
działki, zastosowanie krzewów wzdłuŜ ogrodzeń). 
 Teren ten nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują tu wartości 
przyrodnicze, zasoby naturalne i zabytki. 
 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                   
w projekcie budowlanym: 

Na podstawie uzgodnienia Starosty Płońskiego zawartego w Postanowieniu znak: RŚ 7633-
205/08/09 z dnia 19 stycznia 2009r. zbiornik magazynowy dwupłaszczowy na paliwa płynne 
(benzyny, biopaliwo, olej napędowy) powinien spełniać n/wym. wymagania techniczne: 

� powinien być wyposaŜony w elektroniczny system monitoringu szczelności 
przestrzeni międzypłaszczowej, 

� powinien być przystosowany do przetaczania paliwa w systemie tzw. „wahadła 
gazowego” przy przeładunku benzyn, 

� powinien być wyposaŜony w przewody oddechowe oddzielne dla benzyn i 
oleju napędowego, 

� sposób zabezpieczenia zbiornika powinien uwzględniać wpływ ciśnienia 
hydrostatycznego wód gruntowych i podziemnych. 

Teren naraŜony na mini wycieki substancji ropopochodnych objęty spływem 
powierzchniowym na terenie stacji naleŜy utwardzić i wyposaŜyć w system kanalizacji 
deszczowej. Dopuszcza się zastosowanie zbiornika odparowującego, przyjmującego ścieki 
opadowe, o min. pojemności czynnej nie mniejszej niŜ 15 m3. Ścieki socjalno-bytowe naleŜy 
gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o racjonalnie dobranej pojemności. 
W celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza powstających przy przeładunku 
paliw oraz tankowania zbiorników pojazdów naleŜy: 
� zastosować wahadło gazowe o skuteczności 96, 5%, 
� zastosować system odsysania oparów ze zbiorników samochodowych o skuteczności 95%, 
� zastosować emitory spełniające parametry emitorów zastępczych przyjętych do obliczeń 

rozkładu stęŜeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu. 
Dopuszcza się zastosowanie kotłowni zasilanej paliwem ciekłym – olejem opałowym o max 
mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie na poziomie 20 kW. Zanieczyszczenia odprowadzane 
będą emitorem stalowym zadaszonym o wys. 9,0m i średnicy 0,16 m. 
Zobowiązuje się inwestora do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, tj. 
gromadzenia i przechowywania odpadów w wydzielonych miejscach, odizolowanych od 
podłoŜa i zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, ewidencjonowane 
i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom celem dalszego ich przetworzenia lub 
unieszkodliwienia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w opinii sanitarnej numer: ZNS-710-
243/267/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. biorąc pod uwagę wniosek inwestora oraz informację 
o planowanym przedsięwzięciu pozytywnie zaopiniował powyŜsze przedsięwzięcie i zgłosił 
uwarunkowania  środowiskowe zawarte w informacji o oddziaływaniu na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. 
 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,                           
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagroŜenie 
wystąpienia powaŜnych awarii: 

Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych, poniewaŜ planowane 
przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagroŜenie wystąpienia 
powaŜnych awarii. 
 
  5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko                        

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego  oddziaływania na środowisko: 



Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi moŜliwość transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 

6.  Charakterystykę całego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 do decyzji. 

U z a s a d n i e n i e 

Inwestor PPU „PAL-BUD” – Marian Serwach Ilinek, 09-100 Płońsk zwrócił się do 
organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na działce nr 
ewid. 65/9 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo.  Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 35 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowana inwestycja 
naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których 
sporządzenie raportu moŜe być wymagane. 

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 12 listopada 2008 r. zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie 
opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu. WyŜej wymienione organy odstąpiły 
od wymogu  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Eksploatacja 
projektowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań technicznych 
nie będzie powodować ponadnormatywnych negatywnych oddziaływań na środowisko           
w rozumieniu przepisów ochrony środowiska w związku z tym nałoŜenie na inwestora 
obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest nieuzasadnione. W 
przedłoŜonej informacji inwestor wykazał w sposób obliczeniowy, iŜ emisja substancji lub 
energii powstająca na skutek eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie powodować pogorszenia 
standardów jakości środowiska zakresie wszystkich jego komponentów. Nie przewiduje się 
równieŜ przekroczeń w zakresie stęŜeń granicznych wyznaczonych wartościami odniesienia. 
Obliczenia wykazały, iŜ Ŝadnym punkcie poza terenem działki, do której inwestor dysponuje 
tytułem prawnym stęŜenia graniczne substancji zanieczyszczających w powietrzu uśrednione 
dla jednej godziny i roku nie powodują przekroczenia wartości odniesienia  z uwzględnieniem 
dopuszczalnych częstości przekroczeń oraz standardów jakości środowiska. Z uwagi na 
występującą w otoczeniu inwestycji zabudowę mieszkaniową podlegającą ochronie w 
zakresie klimatu akustycznego wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w 
środowisku, które wykazały, Ŝe na w/wym obszarach nie będzie występować 
ponadnormatywny poziom hałasu.  Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, 
usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko oraz uzyskane opinie Wójt Gminy 
Naruszewo odstąpił od wymogu sporządzenia raportu (Postanowienie Nr 7624/12/08 z dnia 
15 grudnia 2008 r. 

Następnie Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 16 grudnia .2008 r  zwrócił się 
ponownie do Starosty Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego               
w Płońsku o uzgodnienie/ opinię w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie 
pozytywnie.  

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały 
uwag i wniosków. 

Wobec powyŜszego postanowiono jak w sentencji. 
 

P o u c z e n i e 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąŜe organ wydający decyzję,                
o której mowa w art. 46 ust. 4, oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w 
art. 46 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 ust. 9.                         

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio 
przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a.                                                  



3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4, oraz do zgłoszenia,  o którym mowa w art. 46 
ust. 4a; złoŜenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później 
niŜ przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b. 

4. Termin, o którym mowa powyŜej moŜe ulec wydłuŜeniu o dwa lata, jeŜeli realizacja 
planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji                          
o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c. 

 
Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania.  
 
 

 
 


